
1
Discover Islam Magazine
Issue 13 -  Aug 2011 - Ramadan 1432 H

اإ�سمي جي�سون كني من والية فلوريدا

اعتنقت االإ�سالم قبل اأ�سبوعني

بجمعية اكت�سف االإ�سالم

وهذا اأول رم�سان اأ�سومه معكم اإن �ساء اهلل

وبهذه املنا�سبة اأهنئكم بحلول هذا ال�سهر الكرمي

 اأخوكم جي�سون

االفتتاحية

القراء  إىل  اإلسالم   اكتشف  جملة  أسرة  تتقدم 
األعزاء بأمسى آيات التهاني والتربيكات مبناسبة 
العدد  هذا  لكم  ونقدم   ، املبارك  رمضان  شهر 
فيها  نتناول  واليت  الدورية  جملتكم  من  املتمزي 
الرامية  اسرتاتيجيته  اإلسالم  اكتشف  مواصلة 
إىل العاملية من خالل  تدريب الدعاة من خمتلف 
مع  التعاون  جسور  مد  إىل  باإلضافة  اجلنسيات 
يف  باإلسالم  بالتعريف  املهتمة  واملراكز  اهليئات 
العدد  هذا  يف  جتدون  وأيضًا   ، متعددة  مناطق 
الفعاليات اهلادفة واألنشطة املتنوعة  الكثري من 
واللقاءات املتمزية واليت نسأل املوىل عز وجل أن 
خدمة  يف  وإياكم  يوفقنا  وأن  إستحسانكم  تنال 

هذا الدين

مدير التحرير

رسالتنا
تعريف غري املسلمني باإلسالم باحلكمة 

واملوعظة احلسنة وباستخدام أحدث التقنيات 
ومد جسور احلوار مع احلضارات األخرى

29 �سعبان 1432 هـ
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   يوا�سل اكت�سف الإ�سالم ا�سرتاتيجيته 

قدر  على  دعاة  تخريج  اإىل  الرامية 

الدعوة  باأهمية  واملعرفة  الوعي  من 

الفر�ص  كل  من  وال�ستفادة  وو�سائلها 

لغري  الإ�سالم  ر�سالة  لتو�سيل  املتاحة 

الهامة   الو�سائل  هذه  ومن  امل�سلمني  

ال�سياح  ا�ستقبال  خالل  من  الدعوة 

على  التوجه  لهذا  وتفعياًل   ، بامل�ساجد 

الداعية  قدم  فقد  العاملي  امل�ستوى 

على �سيد  الإ�سالم  اكت�سف  بـ   والباحث 

اأو   ATMT ال�سهري  الدعوي  برناجمه 

بامل�ساجد  ال�سياح  جولت  خالل  الدعوة 

قد  املا�سية  التدريبة  الدورة  كانت  وقد 

اأثمرت عن تخرج   35 داعية ، وا�ستكماًل 

يف  انتهى  فقد  املتميز  الربنامج  لهذا 

جديدة  جمموعة  تدريب  املا�سي  ال�سهر 

عقد  الذي  الربنامج  عرب  الدعاة  من 

 16 من  متدربا   30 ومب�ساركة  مباليزيا 

دولة ، ومت تق�سيمهم على اأربع جمموعات 

 6 الأق�سى  ال�سرق   : الأوىل   ، اإقليمية 

 ، اأفراد و�سملت » كمبوديا ، وهونغ كونغ 

وتايوان ، وتايلندا«  والثانية : جنوب �سرق 

اآ�سيا  11متدربا من » بروناي ، اإندوني�سيا 

، ماليزيا ، �سنغافورة « والثالثة : جنوب 

جزر  من  م�ساركني   6 بها  والتحق  اآ�سيا 

املجموعة  اأما   « �سريالنكا  و   ، املالديف 

لها  وان�سم   ، لأوروبا  كانت  فقد  الرابعة 

وفنلندا  وا�ستونيا  األبانيا   « من  دعاة    7

وكو�سوفا ، وبولندا ، وتركيا « .

من  عدد  الربنامج  هذا  يف  حا�سر  وقد   

من  ليمو  الدين  نور  منهم  املحا�سرين 

ماليزيا  من  ال�ساه  وخريت  نيجرييا 

مملكة  من  علي  �سيد  اإىل  بالإ�سافة 

البحرين ؛ كما �سارك عدد من م�سئويل 

وزارة ال�سئون الإ�سالمية واإدارة امل�ساجد 

مباليزيا يف افتتاح الـ ATMT  وقد �سمل 

مكثفة  تدريبية  فرتات  على  الربنامج  

من  يومية  وب�سفة 

الثامنة �سباحا وحتى 

الواحدة   ال�ساعة 

ومن   ، الظهر  بعد 

اخلام�سة بعد الع�سر 

وحتى الثامنة م�ساًء .

وعلى هام�ص التدريب 

على  عملي  تدريب  تنفيذ  مت  النظري 

ملدة  و  امل�ساجد  بع�ص  داخل  الربنامج 

فيها  مت  التي  امل�ساجد  ومن  اأيام  ثالثة 

التدريب م�سجد  فوتراجايا  و   كامبوجن 

كلينغ و م�سجد  تنجريا  ، واأخريا امل�سجد 

الوطني بكوالملبور .

 ATMT وجتدر الإ�سارة اإىل اأن برنامج

بالتعاون مع وزارة  مت تنفيذه يف ماليزيا 

ختام  ويف   . املاليزية  الإ�سالمية  ال�سئون 

ال�سئون  عام  مدير  اأعرب  الربنامج 

الإ�سالمية املاليزي عن �سعادته واإعجابه 

على  والقائمني  الدعاة  جلهود  وتقديره 

كما   ، املتميز  الدعوي  العمل  هذا  تنفيذ 

دعا لإقامة هذا الربنامج  مرة اأخرى يف 

ماليزيا  . 

برنامج تدريب الدعاة يوا�صل تاألقه يف ماليزيا 

مب�شاركة 30 داعية من 16 دولة :

ATMT تكرمي اأحد الدعاة امل�ساركني بربنامج
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مدير عام الشئون اإلسالمية بماليزيا يستقبل وفد اكتشف اإلسالم

ATMT مجموعة من المتدربين على برنامج

الداعية سيد علي يتسلم هدية تذكارية من مدير عام الشئون اإلسالمية بماليزيا
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ال�سمحة  الإ�سالم  بر�سالة  الو�سول  على  الإ�سالم  اكت�سف  حر�ص  �سمن 

اإىل كل اأنحاء العامل واإنطالقًا من  مملكة البحرين مت اإر�سال �سحنة من 

الكتيبات واملطويات الدعوية والأقرا�ص الرقمية بهدف التعريف بالإ�سالم 

وكمية من املالب�ص لتوزيعها على فقراء امل�سلمني واملهتدين اجلدد حيث 

ر�سمت تلك الهدية الب�سمة على وجوه الكبار وال�سغار ممن ا�ستفادوا بها 

الإ�سالمي  النور  مركز  مدير  العبا�سي  ح�سني  عرب  وقد   ، املحتاجني  من 

ال�سكر  وجه  وقد  ال�سحنة  هذه  با�ستالم  �سعادته  عن  اأفريقيا  بجنوب 

جنوب  اإىل  وامل�ساعدات  الدعوية  املواد  هذه  اإي�سال  يف  �ساهم  من  لكل 

ينظم  التعليمي  الإ�سالمي  النور  مركز  اأن  اإىل  العبا�سي  واأ�سار  اأفريقيا، 

ينظم  ؛ كما  الإ�سالمي  الدين  لتعليمهم  للمهتدين اجلدد  �سهرية  دورات 

املركز العديد من  القوافل الدعوية اأ�سبوعيا للتعريف بالإ�سالم ويف بع�ص 

الرحالت يعتنق الإ�سالم ما بني 10 اإىل 15 فردًا يف املرة الواحدة ؛ هذا 

الكبرية  والتجمعات  الأ�سواق  يف  مفتوحة  معار�ص  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة 

فتكون فر�سة كبرية للدعوة ــ بجانب الربامج التعليمية اليومية من خالل 

اأق�سام املركز ، ومنها ومعهد الدعاة ، وحتفيظ القراآن ، و مدر�سة الأيتام 

و ف�سول تعليم العلوم ال�سرعية.

اكت�صف الإ�صالم يدعم مركز النور الإ�صالمي 
بجنوب اأفريقيا 

�صمن توجهه نحو العاملية ...

ـم
ـــ

الـ
ـــ

ـع
ال

ل 
ـو

ـــ
ح

اأفريقيا  بجنوب  الإ�سالمي  النور  مركز  مدير 

يت�سلم هدية اكت�سف الإ�سالم

جانب من هدية اكت�سف الإ�سالم



5
Discover Islam Magazine
Issue 13 -  Aug 2011 - Ramadan 1432 H

�صمن توجهه نحو العاملية ...
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�صـمــلــــت تـمــــورًا ومـــالبـــــ�س :

هــديــة رم�صــانيـــة  لإخــوانـنـا 

بجنوب اأفريقيا
التمور  كمية من  اأهل اخلري  بدعم من  الإ�سالم  اكت�سف  قدم   

واملالب�ص لإخواننا املحتاجني بجنوب اأفريقيا كهدية توزع خالل 

هذا ال�سهر املبارك وقد احتوت ال�سحنة على 700 كيلو من التمر 

و33 كرتونًا من املالب�ص وقد مت توزيعها بالفعل على املحتاجني 

من م�سلمي جنوب اأفريقيا .

م�صاحف وكتب اكت�صف الإ�صالم توزع يف اأملانيا
من مملكة البحرين ومن اكت�سف الإ�سالم تنت�سر  الكتيبات واملطويات الدعوية للتعريف بالإ�سالم وكذلك 

تراجم امل�سحف ال�سريف اإىل اأنحاء متفرقة من العامل حيث كانت اأملانيا وبالتحديد ولية كالو�ستال 

اأملانيا هي حمطتنا هذه املرة حيث قدم اكت�سف الإ�سالم للقائمني على اجلمعية الإ�سالمية  يف �سمال 

الطالبية بالولية هدية عبارة عن 27 كرتونًا من امل�ساحف والكتيبات واملطويات الدعوية تلك الهدية 

التي اأدخلت ال�سرور وال�سعادة على القائمني على هذه اجلمعية والتي يديرها وي�سرف عليها جمموعة 

من الطلبة يحملون هم الدعوة اإىل اهلل والتعريف بالإ�سالم يف اأملانيا .

مراحل �سحن التمور اإىل جنوب اأفريقيا

مطبوعات اكت�سف الإ�سالم مبكتبة اجلمعية الطالبيةاأحد الأطفال الأملان يتلو القراآن
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4. Challenges for Islamic Theology in Europe

10th to 12th June 2011: Conference sponsored by the 
Universities of Muenster and Paderborn

The establishment of Islamic Theology within German universities 
in the context of developing Islamic Theology in Europe is a challenge 
widely discussed in media and politics. Up to now this discussion has 

not reflected sufficiently how Islamic Theology should be pursued and how it shall relate to standards of 
reason and traditions of thinking in European universities. It is a big challenge for Islamic thinking how Islamic 
Theology will be developed in the tension between traditional Islamic thinking, Islamic studies and Western 
Theology. Especially, there have not been specific debates in order to distinguish the different disciplines of 
Islamic Theology in this new context.

This conference wanted to elaborate on these topics by presenting some central disciplines of traditional 
Islamic thinking (exegesis of Qur’an, Sunna, Fiqh and Kalam) in dialogue with philosophy, modern age and 
pedagogical challenges for theology.

 In all of these fields it is aimed at trying to outline the contours of Islamic Theology.

As a conservative Muslim I do not agree with many of the ideas presented and in my humble opinion some of 
the lecturers came close to kufr. 

5. Open House at Nienhagen Mosque

18th & 19th June 2011:

The annual open house event was held on 18th and 19th June 2011. There were food stalls serving traditional 
Turkish dishes and two sisters were offering Henna painting (especially Sister Hayat, well-known to the 
Discover Islam team at Al Fateh Mosque).
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Events attended by Abdullah Borek on behalf of 
DISCOVER ISLAM February to June/July 2011

1. The Arabs and their Future

6th April 2011:

Under the auspices of the German-Syrian Cultural Society in the State of Lower Saxony, Professor Dr.Udo 
Steinbach, the well-known expert on Middle-East affairs, gave a lecture in Hannover entitled “The Arabs before 
their Future”. I was invited as a guest of honor and attended the venue together with Sister Selma Öztürk and 
was also given the opportunity to briefly address the audience.

2. Mission - Dialogue - Cooperation? (Christian Mission and Islamic Da’wa)

8th to 10th April 2011:

The Evangelical Academy at the Loccum Monastery (near Hannover) held a 2 1/2 
day conference under the title “Mission - Dialog - Cooperation”. It mainly addressed 
the issue of dialogue in contrast to mission/ da’wa and fields of cooperation in terms 
of social services such as visiting the sick in hospitals or the inmates in prisons. As 
Islam is not legally recognized as a religious “organization”, Muslims heavily rely on 
cooperation with established Christian social services. This assistance is given and in 
some instances Muslims are trained by these services to render humanitarian help to 
the needy.

3. Muslim Children’s Knowledge Competition

inside the municipal exercise hall in Celle

On 30th April 2011: DITIP the branch of the Turkish state Islam organization in Germany held an Islamic 
knowledge competition for children throughout the State of Lower Saxony. This venue took place in my home 
town Celle and most mosque communities of our district took part.

Abdullah Borek and the Yilmaz couple
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6. The Relationship between Islam Science and Islamic Theology (kalm)

- Pro!les and Perspectives - University of Muenster

1st & 2nd of July 2011:

In cooperation with the Professorship for Islamic Religion Paedagogics, the Institute for Arabic Language and 
Islam Science held a conference in Muenster entitled “The Relationship between Islam Science and Islamic 
Theology (kalm) - Profiles and Perspectives - with representatives of all concerned groups (Islam Science, 
Islamic Theology, Muslim Associations and government representatives).

This was a highly academic conference reflecting rivalries between different university departments. The 
introduction of the new subject “Islamic Theology” (denominational) is viewed with suspicion by the established 
“Islam Science” (non-denominational) fearing that they will lose contours. Moreover, over the next few years 
about 14 new professorships in the field of Islam will be created. This all goes back to recommendations by 
the governmental Science Council and is an attempt to control Muslims and Islam in Germany.

This mosque is run by DITIB, the Turkish State Religion Affairs Authority. Some of the participants invited me 
to visit the mosque in Muenster located just beside the central railway station. It has a dome and a minaret 
which is unusual in Germany

Celle, 4th July 2011 CE - corr. 2nd Sha’bn 1432 H.

5. Open House at Nienhagen Mosque

18th & 19th June 2011:

The annual open house event
was held on 18th and 19th June
2011. There were food stalls
serving traditional Turkish dishes
and two sisters were offering
Henna painting (especially Sister
Hayat, well-known to the DI-
team at Al Fateh Mosque).

6. The Relationship between Islam Science and Islamic Theology (kal!m)
- Pro!les and Perspectives - University of Muenster

1st & 2nd of July 2011:
In cooperation with the Professorship for Islamic Religion Paedagogics, the Institute for Arabic
Language and Islam Science held a conference in Muenster entitled “The Relationship between Islam
Science and Islamic Theology (kal!m) - Pro"les and Perspectives - with representatives of of all
concerned groups (Islam Science, Islamic Theology, Muslim Associations and government represen-
tatives). This was a highly academic conference re!ecting rivalries between different university
departments. 
The introduction of the new subject “Islamic Theology” (denominational) is viewed with suspicion by the
established “Islam Science” (non-denominational) fearing that they will lose contours. Moreover, over
the next few years about 14 new professorships in the "eld of Islam will be created. This all goes
back to recommendations by the governmental Science Councel and is an attempt to control Muslims
and Islam in Germany.

      

!"#$%&' ( )*+%' ,$-./ ,0123' 

                                
Celle, 4th July 2011 CE - corr. 2nd Sha’b!n 1432 H.                                 Abdullah Borek

Abdullah Borek: Activity Report February - June/July 2011 to DISCOVER ISLAM

————————————————————————————————————————

- 3 -
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على  الدعوي  بدوره  للقيام  الإ�سالم  اكت�سف  من  حماولة  يف 

كافة الأ�سعدة الإقليمية والعاملية وبالتعاون مع بع�ص اجلمعيات 

اإر�سال هدية هي عبارة  البحرين مت  الدعوية مبملكة  واملراكز 

عن 32 كرتونًا من الكتيبات واملطويات والأ�سرطة وغريها من 

الو�سائل الدعوية اإىل اإخواننا يف تون�ص عن طريق جمعية اخلري 

ون�سر  اهلل  اإىل  بالدعوة  تهتم  التي  اجلمعية  تلك   ، الإ�سالمية 

الكرمي وعلومه  القراآن  تدري�ص  اإىل  اإ�سافة   ، الإ�سالمية  القيم 

الدعوي  الفراغ  ملىء  على  والعمل  الإ�سالمي  الرتاث  واإحياء 

ه فتحي ال�سعيدي رئي�ص اجلمعية �سكرًا خا�سًا  بتون�ص ، وقد وجَّ

الكتاب  ن�سر  يف  و�ساهم  املبارك  العمل  هذا  دعم  من  كل  اإىل 

الإ�سالمي يف تون�ص على هذا النحو املتميز .

اأول جمعية اإ�سالمية تعمل يف البالد :  

هدية دعوية من اكت�صف الإ�صالم جلمعية اخلري بتون�س

 

. بتأسيس جمعّيات أو أي أطر أخرى تدّينينيسمح للم 
 .فراغ مؤسساتي لدى اإلخوة
 .جمعّية تكونت لتوزيع الكتب

 .لدينا جمعّية إذا, الحمد هلل
لماذا ال نستغلها في مأل الفراغات األخرى و إحداث 

فضاء مؤسساتي ما دام لدينا . لجان فيها لكّل نشاط
 .التي أنشئت أساسا لتوزيع الكتب, وهو الجمعّية, اآلن

فبدأت الجمعّية تجمع التبرعات للقوافل داخل البالد 
 .من ليبيا فارينالتونسية و ألخوتنا ال

و ماذا عن الدعوة إلى هللا تعالى؟ أين جمعّيتنا من 
 ذلك؟
على توزيع الكتب التي , ستقتصر دعوتنا هلل تعالى هل

 يرسلها أهل الخير و أحبابنا من بقّية أمتنا؟
 هنالك أوجه أخرى للدعوة؟

 .أكيد
ساهمت جمعّيتنا في إنشاء جمعّيتان للمحافظة على 

مقّرها كان مقّرا للحزب , أكبرهما. القرآن الكريم
إلى , بفضل هللا و مّنة منه, الحاكم السابق حّولناه

 .و الحمد هللا العزيز الجّبار, مدرسة و روضة قرآنية
 و ماذا عن العمل الخيري؟

رض في تونس بأ, للجمعّية, تبّرع أحد المسلمين
متر مربع إلنشاء مركز لكفالة  العاصمة مساحتها ألفي

و قد تطوع أحد اإلخوة من المهندسين . األيتام
و . عالمعماريين بالتكفل بالجانب الدراسي للمشرو

نحن اآلن نعّد قائمة بالمقاولين الراغبين في المساهمة 
كما تبّرعت مجموعة من المحامين بدراسة جانب . فيه

الرئيس , بورقيبة, حيث أن عّدو هللا, األوقاف فيه
ألغى األوقاف قانونا و كان لزاما , األسبق العلماني

تكفّل إخوتنا . إيجاد مخرج قانوني لهذا الجانب
لذين أسسوا بدورهم جمعّية للعلوم المحامون و ا

 .لوقفلة بسّد الثغرة في جانب القانوني الشرعيّ 
 و ماذا عن الجانب التنموي؟, حسنا

و قد قررنا التخصص و , نحن اآلن في بداياتنا فيه
. الماءوآتفقنا على التخصص في , عدم تفتيت الجهد

حّل مشكالت الماء أكان للشرب أو للفالحة في مناطق 
جيولجيون و , ممن فيها, الداخل و تكّونت لجنة فيها

 .مهندسون
 
جمعّيتنا التي أنشئت للتعامل مع جانب إجرائي  

  

 

 

  

 

 

األخ عاطف مع األخ شكري أحد طلبة العلم في تونس و إمام 
.جمعة  

 

 

 

الصور ( األخ شكري في كلمة شكر و دعاء لمن أرسل الكتب
)مستخرجة من فيديو  

 

 

. بتأسيس جمعّيات أو أي أطر أخرى تدّينينيسمح للم 
 .فراغ مؤسساتي لدى اإلخوة
 .جمعّية تكونت لتوزيع الكتب

 .لدينا جمعّية إذا, الحمد هلل
لماذا ال نستغلها في مأل الفراغات األخرى و إحداث 

فضاء مؤسساتي ما دام لدينا . لجان فيها لكّل نشاط
 .التي أنشئت أساسا لتوزيع الكتب, وهو الجمعّية, اآلن

فبدأت الجمعّية تجمع التبرعات للقوافل داخل البالد 
 .من ليبيا فارينالتونسية و ألخوتنا ال

و ماذا عن الدعوة إلى هللا تعالى؟ أين جمعّيتنا من 
 ذلك؟
على توزيع الكتب التي , ستقتصر دعوتنا هلل تعالى هل

 يرسلها أهل الخير و أحبابنا من بقّية أمتنا؟
 هنالك أوجه أخرى للدعوة؟

 .أكيد
ساهمت جمعّيتنا في إنشاء جمعّيتان للمحافظة على 

مقّرها كان مقّرا للحزب , أكبرهما. القرآن الكريم
إلى , بفضل هللا و مّنة منه, الحاكم السابق حّولناه

 .و الحمد هللا العزيز الجّبار, مدرسة و روضة قرآنية
 و ماذا عن العمل الخيري؟

رض في تونس بأ, للجمعّية, تبّرع أحد المسلمين
متر مربع إلنشاء مركز لكفالة  العاصمة مساحتها ألفي

و قد تطوع أحد اإلخوة من المهندسين . األيتام
و . عالمعماريين بالتكفل بالجانب الدراسي للمشرو

نحن اآلن نعّد قائمة بالمقاولين الراغبين في المساهمة 
كما تبّرعت مجموعة من المحامين بدراسة جانب . فيه

الرئيس , بورقيبة, حيث أن عّدو هللا, األوقاف فيه
ألغى األوقاف قانونا و كان لزاما , األسبق العلماني

تكفّل إخوتنا . إيجاد مخرج قانوني لهذا الجانب
لذين أسسوا بدورهم جمعّية للعلوم المحامون و ا

 .لوقفلة بسّد الثغرة في جانب القانوني الشرعيّ 
 و ماذا عن الجانب التنموي؟, حسنا

و قد قررنا التخصص و , نحن اآلن في بداياتنا فيه
. الماءوآتفقنا على التخصص في , عدم تفتيت الجهد

حّل مشكالت الماء أكان للشرب أو للفالحة في مناطق 
جيولجيون و , ممن فيها, الداخل و تكّونت لجنة فيها

 .مهندسون
 
جمعّيتنا التي أنشئت للتعامل مع جانب إجرائي  

  

 

 

  

 

 

األخ عاطف مع األخ شكري أحد طلبة العلم في تونس و إمام 
.جمعة  

 

 

 

الصور ( األخ شكري في كلمة شكر و دعاء لمن أرسل الكتب
)مستخرجة من فيديو  

 

 

 

 
   

 

 

 
 إخوة المّركب الجامعي بالعاصمة يساعدون إخوتهم من والية باجة في حمل نصيبهم

 

 

 

إخوة والية سوسة أتوا ألخذ النصيب الذي سيوزعونه في واليتهم و   والية سوسة تحمل نصيبها على دفعات
.في نفس الوقت ,هم أساسا مهندسون و أئّمة  

 

 

 
البالد التونسيةجانب من نصيب آخر لوالية أخرى من  المركب الجامعي في العاصمة مع أخ من القطب التكنولوجي  أخ من  

ماسك بكراتينه  العاصمة يتناقشان و األخ من القطب التكنولوجي يف
.علما و أّنه خطيب جمعة. من يديه فرحا بها و ال يضعها  

اكت�صف الإ�صالم يف اأمريكا
 

�سيد  الداعية  األقى  املا�سي  ال�سهر  اأمريكا  يف  تواجده  اأثناء   

 علي  حما�سرتني يف ولية دال�ص الأمريكية الأوىل كانت بعنوان

وا�ستغرقت   » واملدعوين  الداعية  بني  التوا�شل  على  نظرة   «

�ساعتني بينما كانت املحا�سرة الثانية عامة لل�سباب واأجاب فيها 

�سهدت  وقد  دال�ص  ولية  م�سجد  يف  اأقيمت  وقد  اأ�سئلتهم  على 

اإقباًل واإ�سادة من احلا�سرين  . 

ـم
ـــ

الـ
ـــ

ـع
ال

ل 
ـو

ـــ
ح

حما�سرات يف اأمريكا
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�شاركتم موؤخراً يف موؤمتر حوار الأديان 

اكت�شف  قراء  و�شعتم  هال  باملجر، 

الإ�شالم على اأهم نتائج املوؤمتر؟

موؤمتر حوار الأديان الذي عقد بالعا�سمة 

اجلمهورية  رئي�ص  رعاية  حتت  املجرية 

ال�سئون  من  وفد  فيه  و�سارك  موؤخرًا 

البحرين  ململكة  ممثاًل  الإ�سالمية 

ال�سخ�سيات  كبار  من  عدد  جانب  اإىل 

والهيئات الدينية واحلقوقية من الحتاد 

الأوروبي ورو�سيا وتركيا وال�سرق الأو�سط، 

اأعطى موؤ�سرات اإيجابية كثرية على رغبة 

جماعية ب�سرورة دفع م�سرية احلوار بني 

العالقات  يعزز  مبا  والثقافات  الأديان 

وال�سعوب ومبا يحفظ  الدول  ال�سوية بني 

ويحقق  واأمانهم  اأمنهم  النا�ص  على 

الحرتام  ظل  يف  امل�سرتك  العي�ص  لهم 

املتبادل.

اأن كرامة  املوؤمتر  امل�ساركون يف  اأكد  كما 

من  مرتكز  املعتقد  وحرية  الإن�سان 

و�سبيل  ال�سماوية،  الأديان  مرتكزات 

الب�سرية.  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  ل�سمان 

اإزاء  القلق  بالغ  عن  املوؤمترون  واأعرب 

املعتقد  حرية  على  املفرو�سة  القيود 

داعني  العامل،  دول  من  عدد  يف  الديني 

اإىل �سرورة تبني احلكومات لنهج احلوار 

والنفتاح على الآخر.

ما هي نظرتكم اإىل م�شتقبل احلوار بني 

اأتباع الديانات؟

اهلل  باإذن  م�سرقًا  م�ستقباًل  �سيكون 

مبردود  الب�سرية  على  يعود  تعاىل، 

ب�سالم  الإن�سانية  وفقه  تتعاي�ص  اإيجابي 

�سيتحقق  ذلك  باأن  اأعتقد  واأمان،  واأمن 

طاملا توجد لقاءات م�ستمرة بني العلماء 

والأكادمييني من خمتلف  واملتخ�س�سني 

الأديان، وطاملا توجد رغبة جادة من قبل 

دول  من  كثري  يف  والقيادات  احلكومات 

القيم  جانب  اإعالء  يتم  وطاملا  العامل، 

الديانات  تتوافق عليها  التي  وامل�سرتكات 

واجلوانب  الأ�سرة  على  احلفاظ  مثل: 

د. فـريـــد الـمـفـتــــــاح ..

»اكت�صـــف الإ�صـــالم« مـثــال للعـمـل الدعـــوي الراقــــي

تخدم  والتي  اإلسالمية  والدراسات  األبحاث  العديد من  له   ، الواسع  وأفقه   ، الجم  بتواضعه  عرف 
القضايا المعاصرة لألمة مع دعوته الدائمة للعمل اإليجابي لحماية ثوابت ومرتكزات الدين اإلسالمي، 
والشئون  العدل  بوزارة  اإلسالمية  للشئون  الوزارة  وكيل  المفتاح  يعقوب  بن  فريد  الدكتور  إنه 

اإلسالمية والذي كان لنا معه اللقاء التالي: 

ت
را

وا
ـــ

ـــ
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ر التحرير
د.فريد املفتاح يتحدث ملدي
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الف�ساد  وحماربة  الأخرى  الجتماعية 

الأخالقي وغريها. 

الإ�شالمية  ال�شئون  وزارة  تنوي  هل 

اأتباع  بني  للحوار  موؤمترات  تنظيم 

الأديان؟

الإ�سالمية«  »ال�سئون  اإن  احلقيقة  يف 

املذاهب  بني  التقريب  �سعار  رفعت  طاملا 

اإقامة  على  وداأبت  الأديان  بني  واحلوار 

الأن�سطة والفعاليات يف هذا املجال �سعيًا 

للتعاي�ص  اأخالقية  اإن�سانية  قاعدة  لبناء 

تلك  ومن  العاملي،  والتفاهم  الوطني 

احلوار  موؤمتر  كان  والفعاليات  الأن�سطة 

الإ�سالمي امل�سيحي، وموؤمتر التقريب بني 

املذاهب الإ�سالمية، اإىل جانب موؤمترات 

واخلطباء  لالأئمة  علمية  ودورات 

اأ�سحاب  من  وفودًا  واأر�سلت  والدعاة، 

الف�سيلة الدعاة اإىل بلدان اإ�سالمية وغري 

الأمريكية  املتحدة  كالوليات  اإ�سالمية 

من  وغريها،  وماليزيا  ومو�سكو 

التعارف  ثقافة  تكري�ص  اأجل 

والنفتاح  والتوا�سل  واحلوار 

مبداأ  ون�سر  الآخرين  على 

اإىل جانب عقد  الت�سامح، 

واملحا�سرات  الندوات 

وا�ست�سافة العديد 

من العلماء 

اإىل  اأ�سري  اأن  اأود  وباملنا�سبة  واملفكرين، 

اإىل  و�سلت  قد  الإ�سالمية«  »ال�سئون  اأن 

بال�سراكة يف  يتعلق  فيما  التكامل  مرحلة 

الأعلى  املجل�ص  مع  ال�سرتاتيجي  العمل 

�سيعلن  وقريبًا  الإ�سالمية،  لل�سئون 

الديانات  اأتباع  بني  للحوار  موؤمتر  عن 

بارزة  �سخ�سيات  خالله  من  ي�ست�ساف 

و�سيكون  والدويل،  املحلي  امل�ستوى  على 

مملكة  على  يركز  حيث  خا�ص  طابع  ذا 

عرب  ال�سلمي  للتعاي�ص  كنموذج  البحرين 

التاريخ بني اأتباع الديانات.  

الوزارة  تعتزم  التي  اخلطط  هي  ما 

واجلمعيات  باملراكز  واملتعلقة  تنفيذها 

املتخ�ش�شة بالتعريف بالإ�شالم؟

الدينية  ال�سئون  اإدارة  اأعدت  لقد 

وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  خطة  بالوزارة 

املعامل ملتابعة وتطوير املراكز الدعوية يف 

مراكز  �سمنها  ومن  اململكة 

بالإ�سالم،  التعريف 

�سمن  وخ�س�ست 

التنظيمي  هيكلها 

حتت  اإدارية  وحدة 

»جمموعة  م�سمى 

نخبة  ت�سم  الدعوية«  واملراكز  املعاهد 

الإداري  املجال  يف  املتخ�س�سني  من 

التطوير يف  اأبرز مالمح  ومن  والدعوي. 

والقرارات  الأنظمة  �سدور  املجال  هذا 

الوزارية ومنها القرار ال�سادر عن وزير 

العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف رقم 

)20( ل�سنة 2010 ب�ساأن تنظيم تراخي�ص 

مراكز توعية اجلاليات. 

واملراكز  اجلمعيات  اأداء  تقيمون  كيف 

املتخ�ش�شة ب�شكل عام وما هو تقييمكم 

وجه  على  الإ�شالم  اكت�شف  لربامج 

اخل�شو�ص؟

اأعتقد اأن اأداء مراكز توعية اجلاليات يف 

فالعمل جاٍر ح�سب  الفرتة احلالية جيد، 

ووفق  للمراكز  املنظم  الوزاري  القرار 

خطط ا�سرتاتيجية وا�سحة، ولعل املتابعة 

املخت�سة  اجلهة  بها  تقوم  التي  امليدانية 

زيادة  يف  �ست�سهم  املراكز  لتلك  بالوزارة 

لالأف�سل،  اأداءها  م�ستوى  ورفع  اأن�سطتها 

اأما مركز اكت�سف الإ�سالم فيتميز بعالقة 

خا�سة مع الوزارة، حيث �سبق اأن دعمت 

الوزارة هذا املركز بتوجيه من �سمو ال�سيخ 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة، من خالل فتح 

بالإ�سالم  التعريف  املجال ملمار�سة مهمة 

لزوار مركز اأحمد الفاحت الإ�سالمي، وقد 

رائدين يف  وكنتم  املجال  متيزمت يف هذا 

خدمة الزوار وتعريفهم مببادئ وقيم 

الإ�سالم، ول زلتم متار�سون هذه 

املهمة وت�سكرون عليها.
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اكت�شف  للقائمني على  كلمة توجهونها 

الإ�شالم ؟

يعد اكت�سف الإ�سالم مثاًل للعمل الدعوي 

اأن  وناأمل  العامل  م�ستوى  على  الراقي 

رقيًا  الإ�سالم  اكت�سف  يزداد عمل مركز 

الذي  امل�ستوى  اإىل  املراكز  بقية  وكذا 

يحاكي العقل احلديث ويواكب املتغريات 

ال�ساحة،  على  حتدث  التي  واملعطيات 

هو  ما  وكل  احلاجات  مع  يتزامن  واأن 

جديد، ويتم الرتكيز على �سورة الإ�سالم 

باأ�سلوب  وخ�سائ�سه  وقيمه  احل�سارية 

اإي�سال  ن�ستطيع  حتى  معتدل،  و�سطي 

الذي  بال�سكل  العظيمة  الإ�سالم  ر�سالة 

يتنا�سب مع عظمة هذه الر�سالة. 

اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  اأود  ال�سدد  هذا  ويف 

للقائمني  دورات  تنظيم  ب�سدد  الوزارة 

بحيث  اجلاليات  توعية  مراكز  على 

والتوا�سل  الت�سال  مبهارات  متدهم 

مفهوم  اإي�سال  على  وت�ساعدهم  الفّعال 

و�سليمة  �سحيحة  ب�سورة  الإ�سالم 

وب�سورة ح�سارية راقية.

ترونه  الذي  الدعوي  اخلطاب  هو  ما 

منا�شباً يف املرحلة احلالية؟

بطريقة  الأوروبية  العقول  خماطبة   

التفكري  وعلى  تتنا�سب مع طريقتهم يف 

العلمية  الأبجديات  يجيد  اأن  الداعية 

النف�سية  اإىل  الدخول  يف  ت�ساعده  التي 

يكرث  واأل  �سخ�سياتها  وفهم  الغربية 

الأمور  التحدث عن  يوغل يف  اأو  الداعية 

الغيبية واأن يركز على العامل امل�ساهد فهو 

ينطلق  اأن  فعليه  واملناف�سة  العمل  جمال 

ويبذل كل جهده  امل�ساهد  العامل  يف هذا 

على  اخلري  اإعالء  بقاعدة  التزامه  مع 

العلمي  العجاز  من  وال�ستفادة  ال�سر 

ال�سحيح واملقر من قبل العلماء مع البعد 

عن التعقيد والنظريات الفل�سفية التي ل 

تدفع لالأمام ..

امل�شتخدمة يف  الو�شائل  تاأثري  ما مدى 

الدعوة حالياً؟

 الدعوة مل تعد درو�سًا وحما�سرات فقط 

بها  يتواجد  اأن  يجب  م�ساحة  هناك  بل 

واأين  املتلقي   اهتمامات   وهي  الداعية 

التلفاز؟  اأمام  يتواجد  هو  فهل   ، يتواجد 

فعلى الداعية اأن يتواجد هناك واإذا كان 

فعلى  املعلومات  �سبكة  ياأخذ من  املتلقي  

وبقوة،  هناك  حا�سرًا  يكون  اأن  الداعية 

يجب  ل  التي  الو�سائل  من  ذلك  وغري 

ما  خري  ناأخذ  واأن  الدعوة،   يف  اإهمالها 

ذلك  ون�ستخدم  احلديث  العلم  اأنتجه 

الإ�سالمية  بالدعوة  الرتقاء  اأجل  من 

فالعامل  الع�سر  ومتطلبات  يتنا�سب  وما 

كثرية  تغريات  عليه  يطراأ  حلظة  كل  يف 

فاإن مل تواكب دعوتنا كل هذه املتغريات 

�سنكون  امليادين  كل  يف  وجودها  وتثبت 

مق�سرين . 

والإنطالق  العلم  اإىل  يدعو  فالإ�سالم 

الب�سرية  تنتفع  لكي  املنظور  العامل  يف 

كل  اأخذت  الأوروبية  احل�سارة  فاإن  كلها 

احل�سارة  من  العلمية  والقواعد  الأ�سول 

اأننا  للعامل  نبني  اأن  فعلينا  الإ�سالمية 

بها  ونتم�سك  عريقة  ح�سارة  من  ننطلق 

والتطور  بالنفع  عادت  التي  وبقواعدها 

على العامل اأجمع.

د. فريد الفتاح يكرم اأحد الدعاة من �سنغافورة » �سورة اأر�سيفية«

مجـلـــة اكتشف اإلسالم
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قام مركز اأحمد الفاحت الإ�سالمي موؤخرًا باإنتاج ثالثة اأفالم متنوعة ، الأول : حول فكرة ا�ستقبال ال�سياح بامل�ساجد والذي ينظم 

بالتعاون مع » اكت�سف الإ�سالم « ودعاته املتواجدين بالفاحت ومدة عر�ص الفيلم �ساعة واحدة ، والثاين : يتناول التعريف مبركز 

اأحمد الفاحت الإ�سالمي واأن�سطته وت�سل مدته اإىل 27 دقيقة ، والثالث: ترويجي لربنامج الزيارات ومدته 4 دقائق فقط ، وقد 

انتهت اأعمال الت�سوير والت�سجيل والتي ا�ستغرقت قرابة الثالثة اأ�سهر باإ�سراف واإخراج  الإعالمي حممد قدير املتخ�س�ص يف 

الإعالم الدعوي  والذي اأنتج قبل فرتة �سل�سلة اأفالم اكت�سف الإ�سالم الوثائقية .
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بدعم من وزارة ال�شئون الإ�شالمية 

ثــالثـة اأفــالم متنـوعــة ملركــز الفـاتـح الإ�صــالمـي

جانب من ت�سوير الأفالم
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بني  والدعوي  اخلريي   العمل  مبجال  امل�سرتك  التعاون   اإطار  يف 

اخلريية   الرحمة  جمعية  قدمت  البحرين  مبملكة  املتنوعة  اجلمعيات 

التعريف بالإ�سالم  والتي  اأجل امل�ساهمة يف برامج  دعمًا متميزًا من 

الرحمة اخلريية  قام  مدير جمعية  الإ�سالم  حيث  اكت�سف  ينفذها  

بت�سليم الدعم اإىل رئي�ص اكت�سف الإ�سالم خالل زيارته ملقر اجلمعية 

ال�سهر املا�سي  . 

قدمت �سركة كوكاكول البحرين هدية متميزة جلمعية اكت�سف الإ�سالم وهي عبارة عن جمموعة من التجهيزات املكتبية وكبائن 

للموظفني اإ�سافًة اإىل ن�سخة من امل�سحف ال�سريف واملطبوع بطريقة » برايل « اخلا�سة باملكفوفني ياأتي هذا يف اإطار قيام بع�ص 

ال�سركات بدورها يف خدمة املجتمع واملوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية مبملكة البحرين وقدم دعم ال�سركة الداعية اأحمد �سليم وهو 

متطوع بجمعية اكت�سف الإ�سالم.

ــــرحــــمــــة اخلـــرييـــة جـــمـــعـــيـــة ال
ــات ـــ ـــ ـــ ــاط ـــ ـــ ـــ ــص ــ� ن ــم  ـــ ـــ ــدع ـــ ـــ ت   
اكــتــ�ــصــف الإ�ــصــــــــــــــــــــالم الــدعــويــة

اكت�صف الإ�صالم يتلقى دعمًا بتجهيزات مكتبية وم�صحف للمكفوفني 
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اإ�سالم اثنتني من الأخوات يف نهاية الربنامح :

ــرم حــفــظــة الـــقـــراآن  ــك ــاء ي ــص ــ� ــي ــرم ــم مـــن اكــتــ�ــصــف الإ�ـــصـــالم ال ــدع ب

اأقامت جلنة دعوة اجلاليات مبركز الرمي�ساء احلفل التكرميي مل�سابقة حفظ القراآن الكرمي للجاليات برعاية اكت�سف الإ�سالم 

وتبارك واملجادلة وقد  الأوىل حلفظ جزء عم  املراكز  تناف�ست على  امل�سابقة جمموعة من اجلاليات املختلفة  وقد �سارك يف 

احتوى احلفل على عدة برامج منها منوذج من قراءة القراآن وكلمة للجاليات وكلمة للمدر�سات ومت تكرمي الفائزات يف امل�سابقة 

واملدر�سات ومت تكرمي امل�سلمات حديثات الإ�سالم و�سابقات العهد بالإ�سالم كذلك ، وكان م�سك اخلتام يف احلفل اإعالن اإ�سالم 

اإثنتني من الأخوات ونطقهما بال�سهادة .

تــــرجــــمــــة كــتــيــبــات 

ــــالم  ــــص اكـــتـــ�ـــصـــف الإ�

الت�صيكية الــلــغــة   اإىل 
موؤخرًا  تك�سلر  عايدة  الداعية  الأخت  قامت   

الإ�سالم  اكت�سف  كتيبات  من  اإثنني  برتجمة 

الدعوية باللغة الت�سيكية وتعد املرة الأوىل التي 

 ، الت�سيكية  اللغة  اإىل  كتيباتنا  ترجمة  فيها  يتم 

وحمل الكتاب الأول عنوان الإ�سالم والن�سرانية 

يف الإجنيل ، واأما الكتاب الثاين فعنوانه الطريق 

احلق .
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الإ�سالم  اكت�سف  اأفالم  اأحد  على  الكندي    Vision تليفزيون  اختيار  وقع 

مدار  على  اأجزاء  على  يتم عر�سه  لكي  الإ�سالم  املراأة يف  فيلم  وهو   ، الوثائقية 

�سهر كامل بواقع جزء كل اأ�سبوع واجلدير بالذكر اأن تليفزيون vision ي�ساهده 

املاليني داخل كندا وهو من التلفزيونات املتخ�س�سة يف  عر�ص املواد والربامج 

الثقافة مبختلف توجهاتها والربامج الدينية مبختلف عقائدها ، ويعد هذا الختيار 

فر�سة لدعوة املاليني من خالل هذا الفيلم والذي يتبناه اكت�سف الإ�سالم منذ 

ودعوتهم  للغرب  واملوجهة  الوثائقية  الإ�سالم  اكت�سف  �سل�سلة  باقي  بجانب  فرتة 

للتعرف على الإ�سالم  .

اأحد اأفالم اكت�شف الإ�شالم  الوثائقية :

 تليفزيون Vision الكندي يعر�س  فيلم
» املراأة يف الإ�صالم «



16
مجـلـــة اكتشف اإلسالم

العدد 13 - أغسطس 2011م - رمضان 1432هـ 

كعادته تجده في قمة النشاط والحيوية ويقابلك بوجهه المتهلل هذا هو حال الداعية األمريكي 
الشهير يوسف إستيس الذي زار اكتشف اإلسالم مؤخرًا في زيارة سريعة لمملكة البحرين التقى 
خاللها رئيس مجلس أمناء اكتشف اإلسالم والعديد من الشخصيات الدعوية والعامة وقد نظم 
بكر  أبو  بجامع  واألخرى  الفاتح   بجامع  كانت  إحداهما  يوسف  للشيخ  محاضرتين  اإلسالم  اكتشف 
 Guide الصديق بالمنامة وكان إستيس قد بدأ قبل فترة جولته للتعريف بمشروعه المتميز قناة

Us  المتخصصة في الدعوة إلى اهلل عز وجل ، وعن المشروع يقول الشيخ يوسف   : -

الفكرة 
  يوجد يف اأمريكا وكندا حتى الآن اأكرث من 1600 قناة تلفزيونية ، وماليني امل�ساهدين عرب القنوات الف�سائية ، لكن حتى الآن ل 

توجد اأي قناة متثل عقيدة التوحيد والتي هي عقيدة املاليني من غري امل�سيحيني والذين يوؤمنون يف اإله اإبراهيم ومو�سى وعي�سى و 

حممد ويعي�سون يف اأمريكا وكندا ، األ وهم امل�سلمون !!

البداية 
    بداأنا يف عام 1998 لتلبية الطلب من قبل �سريحة كبرية من الأمريكيني و 

يف  البداية بداأنا بعمل مواقع على النرتنت ، وبعد �سنوات من التجارب 

العلماء  لبع�ص  امل�سورة  املواد  من  كبري  عدد  اإدخال  من  متكننا   ،

والدعاة والعديد من الربامج املتميزة امل�سجلة ، وتابعها اآلف 

التي  البيوت  العامل لكن ماذا عن  اأنحاء  امل�ساهدين يف كل 

لي�ص بها خدمات انرتنت اأو ل تعلم عن قناتنا املبا�سرة؟ 

اإقامة  يف  �سنوات  ثالث  منذ  احلمد  وهلل  فبداأنا 

تلفزيون وهي  عنها  نعلن  باأن  نفخر  جديدة   موؤ�س�سة 

استضافه  اكتشف اإلسالم  وقدم  محاضرتين : 

يو�صف اإ�صتي�س يطلق حملة لدعم  قناة Guide Us TV املتخ�ص�صة يف الدعوة 

محاضرة الداعية يوسف أستيس بجامع الفاتح

استيس مع رئيس مجلس األمناء
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» Guide Us « مت تد�سينه وبداأ ببث براجمه الآن على القمر 

ال�سناعي و�سبكة الإنرتنت .

بث القناة 
تغطي القناة الآن معظم اأنحاء العامل مثل اأ�سرتاليا ونيوزيلندا 

وهولندا  واخلليج  واأفريقيا  وتركيا  وماليزيا  كوجن  وهوجن 

واململكة املتحدة وبالطبع عرب اأمريكا وكندا ، وامتد بث املواد 

لنقدم  مفهومًا  العامل  اأنحاء متفرقة من  اإىل  وامل�سجلة  احلية 

ملعتقداتنا وبلغة ب�سيطة لكثريمن البيوت.

 تقييم القناة وردود األفعال 

الكل يعلق على حمتوى القناة اأنه طيب للغاية ويتميز بالب�ساطة 

والو�سوح . 

التعاون مع القنوات المماثلة 
خربات  من  ال�ستفادة  لنا  فالبد  نا�سئة  كقناة  بالتاأكيد 

بالفعل،  حدث  ما  وهذا  املماثلة  القنوات  يف  اأ�سقائنا 

و»الهدى« »ال�سالم«  قنوات  مع  متميز  تعاون   فلدينا 

و » �سوت الإ�سالم «.

تطور العمل في القناة  
  فريق عمل القناة من الدعاة املتخ�س�سني والأ�ساتذة العلميني 

ومقدمي الربامج  يعملون بجد لتقدمي حمتوى جيد يربز �سورة 

ل  اأننا  كما  ؛  �ساعة   24 الـ  مدار  وعلى  �سحيح  ب�سكل  الإ�سالم 

نعتمد  اإمنا  اإعالنات جتارية  اأو  اأي موؤ�س�سات مالية  نعتمد على 

اأجل ا�ستمرار  على اهلل عز وجل ثم دعم بع�ص املخل�سني من 

بث القناة واملحافظة على اأدائها املتميز.

طرق لدعم القناة 
ميكنك م�ساركتنا وال�ستمتاع بقناة تلفزيونية مبنية على املنهج 

ال�سحيح بتوفيق من اهلل عز وجل وكذلك اأن تدعم هذه القناة 

املباركة ولو عن طريق الت�سال وامل�ساركة يف الربامج فهذا يعد 

دخاًل للقناة وخا�سًة اأننا لزلنا يف البداية ونحتاج اإىل التكاتف 

الإ�سالم  ويتعلموا  املاليني  ولي�ساهدها  جمانية  قناتنا  لت�ستمر 

اإىل  دعاة  يكونوا  اأن  اجلميع  فاأنا�سد  مب�سط   و  �سحيح  ب�سكل 

اأو  �سنوي  اأو  �سهري  ب�سكل  الأجر  هذا  على  يحر�سوا  واأن  اهلل 

العمل  لتكون م�ساهمة يف هذا  واحدة  ملرة  ولو  بالت�سال  حتى 

املبارك؛ واأيا كان اخليار �سيكون دائما دعمًا مهمًا وجهدًا نبياًل 

اإن �ساء اهلل ، و�سكرًا لكم.

موقع القناة

www.guideus.tv

محاضرة الداعية يوسف أستيس بجامع الفاتح

يوسف استيس أثناء زيارته لـ اكتشف اإلسالم
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1-  نظمت اللجنة الن�سائية بجمعية اكت�سف الإ�سالم العديد من الربامج والفعاليات خالل الفرتة املا�سية وكان من اأبرزها تخريج 

العديد من  وبح�سور  بالب�سيتني  اللجنة  بفرع  اأقيمت  الكرمي حيث  القراآن  ملادة جتويد  الدار�سني  الطالب  دفعة جديدة من 

ال�سخ�سيات الن�سائية الدعوية البارزة وقد �سهد حفل التخرج توزيع ال�سهادات واجلوائز على الطالب والتي تتفاوت اأعمارهم 

من اخلام�سة اإىل اخلام�سة ع�سرة واأبدى اجلميع �سعاداتهم بهذا الربنامج الناجح  وياأتي هذا �سمن حر�ص اكت�سف الإ�سالم 

على الهتمام باملهتدين اجلدد وباجلاليات املقيمة مبملكة البحرين وعلى توثيق �سلتهم بالدين على اختالف اأعمارهم .

2-  كما اأقامت اللجنة حفاًل لتكرمي الأخت الداعية جانوفا منور والتي تطوعت لدعوة اجلالية ال�سيالنية ملدة �ست �سنوات ، ياأتي 

هذا التكرمي مبنا�سبة �سفرها اإىل بالدها.

3-  ونفذت اللجنة الن�سائية برناجمًا للطالب من اجلاليات حول ال�سرية النبوية امل�سرفة ومراحلها منذ ن�ساأته �سلى اهلل عليه 

و�سلم مرورًا بنزول الوحي وهجرته اإىل املدينة املنورة وقد نظمت م�سابقة للطالب امل�ساركني بالربنامج ووزعت عليهم �سهادات 

امل�ساركة وبع�ص اجلوائز من قبل امل�سرفات على الفعالية.
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اللجنة الن�صائية بـ اكت�صف الإ�صالم تنظم فعاليات متنوعة
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يسرنا أن نعلن عن

افتتاح فرع اللجنة النسائية
بالبسيتين

حيث يتم
تقديم دروس وحلقات القرآن الكريم
وأنشطة أخرى بلغات مختلفة منها

 )  اإلنجليزية والعربية والروسية والفلبينية
والسنهالية واإلثيوبية والهندية والتايالندية(.

للتواصل : 17320284
بجوار مسجد لوتاه

طريق2652 مجمع  226 البسيتين
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اأعمار خمتلفة   للطالب من  ال�سيفي  املخيم  املا�سي  يوليو   29 الفرتة من 2-  الإ�سالم خالل  اكت�سف  بـ  الدعوية  اللجنة  نظمت 

وذلك مبقر اكت�سف الإ�سالم باملنامة حيث مت تق�سيم امل�ساركني على اأربعة جمموعات وقد حا�سر اأكرث من 4 حما�سرين من دعاة 

ومتطوعي جمعية اكت�سف الإ�سالم   حيث مت الرتكيز على تعليم الطالب العديد من املواد الهامة يف مقدمتها الآداب والأخالق 

التي يجب اأن يت�سف بها امل�سلم وكذلك تنمية مهارات التوا�سل، و القيام بامل�سئولية املجتمعية جتاه البالد التي نعي�ص فيها واأي�سا 

كيفية العناية بال�سحة العامة للطالب واملحافظة على �سالمتهم .

اكت�صف الإ�صالم يقيم املخيم 
ال�صيفي للن�سء
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افتتاح املخيم ال�سيفي بح�سور 

ال�سيخ مو�سى عبداللطيف  

الأمني املايل لـ اكت�سف الإ�سالم

جانب من فعاليات املخيم
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خالل معر�س املدر�صة الهندية :

اكت�صف الإ�صالم يوزع 5 اآلف كتيب يف يومني

�ساركت اللجنة الدعوية بـ اكت�سف الإ�سالم يف فعاليات املعر�ص ال�سنوي للمدر�سة الهندية ال�سهر املا�سي وقد �سهد ركن 

اكت�سف الإ�سالم اإقباًل كثيفًا حيث ا�ستقبل دعاتنا ما يزيد عن 4 األف زائر خالل يومي املهرجان، ومت توزيعها مايزيد 

عن 5 اآلف كتيب دعوي و360 قر�سًا للتعريف بالإ�سالم وبلغات خمتلفة منها الإجنليزية - الهندية - التاميلية - املاليامل، 

وقد �سارك اكت�سف الإ�سالم بفريق عمل مكون من 7 اأفراد لتلبية الإقبال على زاوية اجلمعية باملهرجان.

ت
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ـــ
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ــا
عــ

فــ

توزيع املطبوعات على احل�سور

اإقبال كثيف على زاوية اجلمعية
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جن�سيات   10 مثلوا  اجلدد  املهتدين  من  فردًا   40 بح�سور 

خمتلفة   نظم اكت�سف الإ�سالم  برناجمًا توعويًا للم�سلمني 

اجلدد حتت عنوان  ) مرحبًا رم�سان ( مب�ساركة 10 من 

املتابعة  جهود   من  كجزء  الربنامج  هذا  وياأتي  الدعاة، 

الإ�سالم وقد مت تنظيم  اأركان  املهتد اجلديد وتعليمه  مع  

الربنامج مب�سجد اأبي بكر ال�سديق باملنامة من م�ساء يوم 

الثالث ع�سر من �سعبان  وحتى �سالة الفجر من اليوم التايل 

لعر�ص  طاهر  �سيد  الداعية  تقدمي  الربنامج  �سمل  حيث 

�سرائح حول ركن ال�سيام وكيف ي�سوم امل�سلم واأ�سار اإىل 

القيام  �سفة �سالة  للم�سلمني اجلدد  و�سرح  القيام  �سالة 

عبد  الداعية  قام  وقد   ، وف�سائله  و�سروطه  والعتكاف 

الإجابة  الهندية وقد �سمل الربنامج  للغة  الغني بالرتجمة 

رم�سان  حول  اجلدد  امل�سلمني  اأ�سئلة  من  العديد  على 

وكذلك متت  العظيمة  الفري�سة  بهذه  يتعلق  وما  وال�سيام 

قراءة القراآن الكرمي من قبل الدعاة وقد حر�ص امل�سلمون 

اجلدد على جماورة القراء للتعلم منهم كيفية تالوة كتاب 

اهلل عز وجل .

مب�سجد اأبي بكر وبح�سور 50 فردًا : 

امل�صلمون اجلدد ي�صتعدون لرم�صان بالعتكاف

22
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نظمت اللجنة الدعوية خالل ال�سهر املا�سي 

دورة تدريبية مكثفة مدتها 40 �ساعة اأجراها 

فريق من املدربني بـ اكت�سف الإ�سالم حتت 

الداعية  عي�سى  احلميد  عبد  الأخ  اإ�سراف 

باجلمعية ،وكان الهدف من تلك الدورة هو 

لتو�سيل  املنا�سبة  الأ�ساليب  على  التدريب 

ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم و اإزالة املفاهيم 

،وكذلك  وامل�سلمني  الإ�سالم  اخلاطئة حول 

التعامل مع الأ�سئلة وال�سبهات التي يطرحها 

الدورة  هذه   من  ا�ستفاد  و   ، املن�سرون 

كان  وقد  والدعاة   املتطوعني  من  40فردًا 

امل�ساركني  اأحد  انطباعات جيدة فعلق  لهم 

الدورة  تلك  من  ا�ستفادته  مدى  على 

موؤهاًل  بنف�سي  اأ�سعر  الآن  اإنني   ( قائاًل 

وعندي  الثقة  مبنتهى  الكتاب  اأهل  لدعوة 

هذا   ) �سبهاتهم  على  املنا�سبة  الإجابات 

منت�سف  يف  التخرج   حفل  تنظيم  مت  وقد 

الدعوية  اللجنة  مبقر  املا�سي  يوليو  �سهر 

مدير  وبح�سور  الإ�سالم  اكت�سف  بجمعية 

عام اجلمعية خالد عبد ال�سالم والذي قام 

بتوزيع ال�سهادات على  امل�ساركني .

جانب من توزيع ال�سهادات على امل�سرتكني

مدير عام اكت�سف الإ�سالم يفتتح حفل التكرمي

ختام  الدورة التدريبية املكثفة للدعاة 
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خالـد املحمــد...

ن�صعى لإر�صال 60 مهتديًا جديدًا للحج هذا العام 

تعد لجنة الموارد المالية والعالقات العامة من اللجان الحيوية والركائز الرئيسة التي تقوم 
عليها برامج اكتشف اإلسالم الدعوية وتحرص اللجنة على استخدام كل ما هو متاح من 

وسائل حديثة من أجل استمرارية الدعم المقدم لمشاريع ونشاطات اكتشف اإلسالم ، 
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وتو�سع  فرتة  منذ  باجلمعية  اجلاري  والنمو  للتطور  ونظرًا 

اأكد   الفروع فقد  افتتاح املزيد من  امل�ساريع والربامج، وكذلك 

مدير جلنة املوارد املالية والعالقات العامة خالد �سامل املحمد 

على اأن م�ساريع اكت�سف الإ�سالم خالل املرحلة القادمة تتميز 

باأنها ذات مردود �سريع على العمل الدعوي ومنها :

  م�ســـــروع كفــالــــــــــــة داعــيـــــة وهو م�سروع نحن بحاجة ما�سة 

اإليه فالعمل الدعوي ينمو يومًا بعد يوم فاملرحلة الأوىل من 

امل�سروع تتمثل يف توفري 4 دعاة  ) �سيالين - هندي - فلبيني 

- نيبايل ( علمًا باأن التكلفة ال�ساملة للداعية تبلغ 500 دينار 

�سهريًا، وحث املحمد الراغبني يف عمل اخلري ونحن يف هذا 

ال�سهر املبارك  على الإقدام على كفالة هوؤلء الدعاة فهذا 

الأجر الكبري الذي ياأتي من جراء اإ�سالم هذا 

ميزان  يف  يكون  ذاك  اأو  ال�سخ�ص  

ح�سنات من كفل هذا الداعية الذي 

دل على دين اهلل عز وجل.  

اإليه  نوه  الذي  الثاين     امل�سروع 

املحمد وهو حملة )ولك مثل اأجره(  

اأطلقها  حملة  وهي 

الإ�سالم  اكت�سف 

لتحجيج 

دائمًا  يراوده  اجلديد  املهتِد  اأن  اأكد  حيث  اجلدد  امل�سلمني 

حلمًا يدعو اهلل باأن يحققه له وهو احلج ، وقد كانت لنا خالل 

اجلدد  املهتدين  مع  التجارب  من  العديد  املا�سية  الأعوام 

مبنا�سك احلج وكيف كانوا متاأثرين باملنا�سك وتبدو عليهم 

حري�سني  كانوا  رجوعهم  وبعد  البالغة  ال�سعادة  عالمات 

على اأن ي�سكروا كل من دعمهم للقيام بهذه الرحلة املباركة 

ويدعون اهلل عز وجل اأن يبارك لهم ، و يذكر املحمد اأن اأعداد 

يف  الراغبني  من  �سنويًا  الإ�سالم  اكت�سف  جلمعية  املتقدمني 

اهلل  من  راجني   ، طلب   100 عن  يزيد  احلج  منا�سك  اأداء 

عز وجل اأن يتم قبولهم واأن ي�سخر من يكفلهم من اأ�سحاب 

 1600 تبلغ  الواحد  احلاج  تكلفة  باأن  علمًا  البي�ساء  الأيادي 

دينار بحريني .

ويف نهاية حديثه وجه املحمد ر�سالة اإىل الذين مل يتمكنوا من 

اأخي  حتزن  ل  قائاًل   اهلل  اإىل  الدعوة  لدعم  املادية  امل�ساهمة 

اهلل  اإىل  الدعوة  �سرف  على  حت�سل  اأن  فباإمكانك  الكرمي 

اأو بالتطوع معنا يف  بامل�ساركة معنا بخرباتك العلمية والعملية 

واأهال ومرحبًا  الدعوية  وبح�سب تخ�س�سك  ن�ساطاتنا  اإحدى 

بك بني اإخوانك بجمعية اكت�سف الإ�سالم.
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اإ�سهار اإ�سالم اأحد الأخوة الفلبينيني
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ل توجد و�سيلة لنقياد القلوب وا�ست�سالم النفو�ص لدين الإ�سالم 

اإل باحلوار، فال اإكراه يف الدين، ول ميكن اأن نكره النا�ص حتى 

يكونـــوا موؤمنني.، وبعد التحلي بال�سر العجيـــب لنجاح اأي حوار 

دعـــوي وهو �سر الإخال�ـــص فيه وله، يتوجـــب التذكري ب�سوابط 

وقواعـــد لكل مـــن �سلك الدعـــوة طريقًا واحلـــوار منهجًا، فهذه 

�سبعة اأ�س�ص:

األول: التعارف
حتى تتحاور لبد اأن تلتقي وتتوا�سل ومتد اجل�سور مع الأ�سخا�ص 

الذيـــن تتحاور معهـــم، اإما باللقـــاء ال�سخ�ســـي، اأو عربو�سائل 

الت�سال احلديثـــة، فكان عليه ال�سالة وال�ســـالم يبا�سر دعوة 

مـــن يعرفهم من الأقربني، يعرف نف�ســـه يف املوا�سم على من ل 

يعرفهم، فاأما اللقاء ال�سخ�سي فله اأ�س�ص يف طريقة ك�سب قلب 

املحـــاور والدخول عليه، والبدء يف احلديث معه عن مو�سوعات 

م�سرتكـــة اأو تلفت انتباهه ، ومن اأبرز �سور التعارف يف ع�سرنا 

احلديـــث يف الدول الإ�سالميـــة �سورتـــان، الأوىل: التعرف عن 

طريـــق الأماكـــن الرتاثية فـــاإن الغربيـــني عندهـــم �سغف كبري 

بالآثـــار وتتبعها وال�سوؤال عنها فمن ال�سروري اأن يكون املت�سدر 

للتعريـــف بها ممن يحمل هم الدعـــوة وميتلك اأ�ساليب احلوار. 

والثانية: العمالـــة الوافدة والتي ق�سدت الدول من اأجل العمل، 

ف�ساحـــب العمل يف الأ�ســـر اأو املواقع القت�سادية ميتلك فر�سة 

�سانحة للدعوة، ل ينبغي اأن يفرط بها. 

ثانيًا: العلم قبل الحوار
لىَ  ِ عىَ �ِبيِل أىَْدُع�و ِإلىَ اللهّ �ِذِه سىَ انطالقـــًا من قوله تعاىل: { ُق�ْل هىَ

 ،{ ِكنيىَ ْا ِمنىَ الُْمْشِ ا أىَنىَ مىَ ِ وىَ انىَ اللهّ ُسْبحىَ ِني وىَ عىَ ىَبىَ ِن اتهّ مىَ ٍة أىَنىَْا وىَ بىَِصريىَ
فـــال ميكـــن للعاطفـــة وحدهـــا اإذا مل ت�ستنـــد اإىل علـــم اأن تغري 

وكمـــا يف املثل امل�سهـــور: فاقد ال�سيء ل يعطيـــه، وكم من مريد 

للخري ل ي�سيبه، واجلاهـــل يهدم اأكرث مما يبني ، ويف�سد اأكرث 

مما ي�سلـــح. وللعلم �سورتـــان: الأوىل: العلم باأ�ســـول الإ�سالم 

كالت�سريع العام وبع�ص الأحكام التف�سيلية، ول يعني التبحر يف 

العلـــوم واإدراك الدقائق فيها، ومعرفـــة حال املدعوين و�سبههم 

واأبـــرز النقاط التـــي يطرحونها، وكيفية الـــرد عليها، ومن هنا 

ميكن متابعة احلوارات املكتوبة وامل�سموعة واملرئية وال�ستفادة 

منها، اأو خمالطة الدعاة واملتمر�سني وم�ساركتهم حتى ُيكت�سب 

منهم اأهم املعلومات الالزمة واملهارات الكافية.

ثالثًا: البداية باألمور المتفق عليها:
بدايـــات احلـــوار ينبغـــي اأن تتلم�ـــص فيهـــا مواطـــن التفاق بني 

املتحاورين واأن تبني على قاعدة م�سرتكة ي�ستند عليها كامل�سلمات 

التـــي ل يختلف عليهـــا، والثوابت التي مرجعهـــا العقل ول تقبل 

النقا�ص؛ فـــاإن الأمور امل�سرتكة ياأن�ص لهـــا اجلميع، وتك�سب ثقة 

الآخر، وتفتح معه قنـــوات للتوا�سل، ويقلل من الفوارق، ويجعل 

فر�سة الو�سول اإىل املق�سود اأكرب والن�سيب بذلك اأوفر.

فيمكـــن اأن جنعل نقطة التفاق وحمطـــة النطالق وجود خالق 

لهـــذا الكون، اأو العرتاف بالنبي الذي اأر�ســـل اإليهم اأو الإقرار 

باأ�ســـل ديانتهم، اأو التفاق على مبـــادئ الأخالق العامة والقيم 

الكليـــة التي يتفق عليها جميع الب�ســـر، كحرمة الكذب وال�سرقة 

والف�ساد باأنواعه و�سوره، وغري ذلك مما يعرفها املحاور اخلبري 

وي�ست�سفها من حماوره.

رابعًا: التدرج 
املو�سوعـــات املطروحـــة للحـــوار لبـــد اأن يراعى فيهـــا التدرج 

والرتقاء، فال ميكـــن اأن نبداأ يف حماورة اأمور جزئية تف�سيلية 

دقيقـــة اختلـــف فيهـــا اأنظـــار الفقهاء ولـــو جرنا اإليهـــا الطرف 

الآخـــر، وهـــو ل يقر بكليات مـــن اأ�سول الديانـــة؛ لأن الذي يقر 

بوجـــود اخلالق، ونبوة الر�سول و�سرعة الإ�سالم �سي�سلم بالأمور 

التف�سيليـــة فهو حينئـــٍذ �سيعتقد باأنها �ســـدرت عن حكمة ومن 

لدن عليم خبري.

ويف ق�ســـة يو�سف عليـــه ال�سالم مع اأ�سحابه مـــن ال�سجناء نوع 

اآخـــر يف التدرج، فقد مر بهم يف مراحل خمتلفة حتى اأثبتت يف 

نهايـــة احلوار خطاأ مـــا هم عليه من الكفـــر، ويف الق�سة فائدة 

لطيفة فربنا مل يذكـــر نتيجة املحاوروكاأن يف هذا در�سًا للدعاة 

اإىل اهلل وهي اأن مـــن التزم مبقا�سد الدعوة واآدابها فال يلتفت 

اإىل نتيجتها لأنها بيد اهلل.

ضوابط الحوار عند الدعوة إلى اهلل
الشيخ حبيب الناملتي - الباحث بإدارة األوقاف السنية

ن�شتكمل بقية ال�شوابط يف العدد القادم اإن �شاء اهلل
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الدعوية  واملوؤ�س�سات  امل�سرتك بني اجلمعيات  التعاون  اإطار  يف 

مبملكة البحرين ا�ستقبل دعاة اكت�سف الإ�سالم بجامع الفاحت 

جمموعة طالب من جمعية الإ�سالح حيث قاموا بجولة يف جامع 

عن  حتدث  والذي  الكوهجي  اأحمد  الداعية  ب�سحبة  الفاحت 

طرق ا�ستقبال الزوار يف امل�ساجد والإجابة على ا�ستف�ساراتهم 

وحماولة اإي�سال ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم  وقد تفاعل الوفد 

الكوهجي  اأحمد  الأخ  �سرح  مع  طالبًا   28 عددهم  بلغ  والذين 

ال�سياح من  مار�سوا دعوة  الذين  الدعاة  اأوائل  يعد من  والذي 

حماولة  يف  هذا  ياأتي   ، الإ�سالمي   الفاحت  اأحمد  جامع  خالل 

لربط الأجيال النا�سئة بفكرة الدعوة والتعريف بالإ�سالم  عن 

ال�سياح بامل�ساجد وتاأكيدًا على احلاجة املا�سة  طريق ا�ستقبال 

العمل  دور  لأهمية  واملدرك  الواعي  ال�سباب  من  جيل  لتكوين 

التطوعي والدعوي .

ل زال الإقبال على زيارة مركز جامع اأحمد الفاحت الإ�سالمي يزداد يومًا بعد يوم مع  تاأثر طفيف يف بع�ص الأوقات بحركة ال�سياحة 

العاملية والأجواء واأوقات العطالت ،وقد ا�ستقبل دعاة اكت�سف الإ�سالم خالل الفرتة املا�سية مايزيد عن 1500 �سائح غالبيتهم 

من اأمريكا واإ�سرتاليا والنم�سا ،  هذا وي�ستعد مركز اأحمد الفاحت بالتعاون مع اكت�سف الإ�سالم خالل الفرتة القادمة ل�ستقبال زوار 

يوم العيد املفتوح وذلك خالل اأيام عيد الفطراملبارك والذي يحر�ص على ح�سوره  العديد من اجلن�سيات املختلفة والذي يزيد 

عددهم عن األف زائر خالل اأيام العيد.

الداعية اأحمد الكوهجي يتحدث للطلبة حول كيفية ا�ستقبال ال�سياح بامل�ساجد

اأمريكا وا�صرتاليا والنم�صا يف املقدمة

اكت�صف الإ�صالم ي�صتقبل جمموعة من طلبة خميم الإ�صالح ال�صيفي

خالل زيارتهم ملركز اأحمد الفاحت
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من خالل اإح�صائية الفاحت للزوار ..
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تكرمي الأخ م�ستاق من النيبال والذي عمل ملدة 10 �سنوات يف دعوة 

اجلاليات قبل عودته وا�ستقراره يف بالده.

اأحد الأخوة من املهتدين اجلدد ي�سهر اإ�سالمه على يد من�سق 

اللجان الدعوية الأخ �سيد طاهر

بح�سور 20 فرد من غري امل�سلمني و 10 من الدعاة الداعية فاروق 

الدين يلقي حما�سرته الدعوية باكت�سف الإ�سالم

حما�سرات لدعاة اكت�سف الإ�سالم لنزلء ال�سجن يف اإطار 

الربنامج الدوري الدعوي لإعادة تاأهيل ال�سجناء

الأخ �سيد طاهر من�سق اللجان الدعوية بـ اكت�سف الإ�سالم اأثناء 

حما�سرته بجمعية املهند�سني يف اجلفري والتي ح�سرها 60 فردًا 

من غري امل�سلمني

تدريب الدعاة حول احلوار مع الن�سارى وكيف تدعو غري امل�سلم بح�سور 

اأكرث من 30 داعية ومتطوعًا بالقاعة الرئي�سية بـ اكت�سف الإ�سالم
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�سيد حنيف من�سق اجلالية الهندية ي�سع بع�سًا من كتيبات اكت�سف 

الإ�سالم مب�ست�سفى الهالل باملحرق حيث مت تخ�سي�ص ركن ثابت 

لكتيباتنا الدعوية

مدير عام اكت�سف الإ�سالم مع جمموعة من الدعاة يف زيارة اإىل 

دار الأرقم واملعدة للعناية باملهتدين اجلدد

بح�سور 40 داعية يوا�سل ال�سيخ ع�سام ا�سحاق درو�سه الدعوية 

باكت�سف الإ�سالم حول دعوة اأهل الكتاب.

الداعية النيجري نور الدين ليمو  وور�سة عمل دعوية بح�سور ما 

يزيد عن 35 داعية من خمتلف اجلن�سيات.

الداعيان اأمني الدين ، وعبد الغني « وبرناجمهم الدعوي لغري 

امل�سلمني مب�سجد الكوهجي مبنطقة األبا ال�سناعية بح�سور 35 

فردًا من غري امل�سلمني.

م�سلمون جدد بقاعة م�سجد اأبو بكر ال�سديق عقب �سالة اجلمعة 

بعد اإ�سهارهم لالإ�سالم وبح�سور مدير عام اكت�سف الإ�سالم  

وجمموعة من الدعاة
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جمموعة من الدعاة مع العمال مبنطقة األبا يف زيارة دعوية وبح�سور 

عدد من غري امل�سلمني حيث تتم هذه الزيارة ب�سفة اأ�سبوعية.

الدر�ص ال�سهري لغري امل�سلمني والذي يقدمه الداعية » اأ�سلم « 

بح�سور ما يزيد عن  40 فرد.

جمموعة من اجلالية الفلبينية يف اإحدى الرحالت الرتفيهية

خالل يوم العمال
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 ورش عمل للدعاة 19
الحضور 530

العمل  ورش 
وال�����ح�����ض�����ور

الدروس 111
 الحضور 1756

الدروس  ع��دد 
وال�����ح�����ض�����ور

المحاضرات 95
 الحضور 2289

 ع�����������������������������دد
 ال���م���ح���اض���رات
وال�����ح�����ض�����ور

الكتب التي وزعت
35682 كتيب

الكتب  ع����دد 
 ال��������ت��������ي ت���م
ت�����وزي�����ع�����ه�����ا

المهتدون الجدد
 65 فرد

ع�����������������������������دد
ال���م���ه���ت���دي���ن
ال������������ج������������دد

ح�صـــــاد الــخــيـــر
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اإىل  حتتاج  فاإنها   القبول  الدعوة  لتلقى 

مفاتيح للقلوب ، فما هي مفاتيح القلوب 

لدعوتك  وجدت  ا�ستخدمتها  اذا  التي 

م�سلمني  النا�ص  قلوب  يف  �سالكا  طريقا 

وغري م�سلمني؟

�سنذكر بع�سا منها على �سبيل اليجاز.

يقينك  وقوة  باهلل  اإميانك  �سدق   : اأولها 

ك�سب  فاأ�سا�ص   ، اإليه  النا�ص  تدعوا  مبا 

الإميان،  هو  الق�سية  واأ�سا�ص  القلوب 

والذي ميلك القلوب هو اهلل ، وهو الذي 

يفتحها ملن �ساء من عباده املوؤمنني الذين 

اأحبهم اهلل،  ويو�سحه قوله عليه ال�سالة 

دعا  عبداً  اأحب  اإذا  اهلل  »اإن  وال�سالم: 

فاأحبه،  فالناً  اأحب  اإين  فقال:  جربيل 

ال�شماء  يف  ينادي  ثم  جربيل،  فيحبه 

فاأحبوه،  فالناً  يحب  اهلل  اإن  فيقول: 

فيحبه اأهل ال�شماء، ثم يو�شع له القبول 

يف الأر�ص، واإذا اأبغ�ص عبداً دعا جربيل 

فاأبغ�شه،  فالناً  اأبغ�ص  اإين  فيقول: 

اأهل  يف  ينادي  ثم  جربيل،  فيبغ�شه 

فاأبغ�شوه،  اإن اهلل يبغ�ص فالناً  ال�شماء 

يف  البغ�شاء  له  تو�شع  ثم  فيبغ�شونه، 

اهلل:  رحمه  زيد  قال  عليه.  متفق  الأر�ص« 

النا�ص  اأحبه  اهلل  اتقى  من  يقال:  »كان 

ولو كرهوا«.

وقال بع�ص ال�سلف: »ما اأقبل عبد بقلبه 

بقلوب  اهلل  اأقبل  اإل  وجل  عز  اهلل  اإىل 

اأهل الإميان اإليه، حتى يرزقه مودتهم، 

ورحمتهم«.

ثانيها : وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالأول 

 - متابعـــة النبـــي �سلى اهلل عليـــه و�سلم، 

ىَِبُع�وِن  فىَاتهّ ىَ  اللهّ ُ�ونىَ  ُتِحبهّ ُكن�ُ�ْ  ِإن  {ُق�ْل 

عمـــران:31(،  اآل  )�ســـورة   {ُ اللهّ ُيْحِبْبُك�ُم 
فـــاإذا اأحبـــك اهلل، نـــادى جربيـــل فنادى 

اأهل ال�سمـــاء، فتو�سع املحبة لك والقبول 

يف الأر�ـــص، فيجتمع عليك النا�ص، وتلقى 

حمبتـــك يف قلوبهـــم  ،والقتـــداء بالنبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم جماع كل خري،  وهل 

هناك خلـــق كخلق النبي �سلـــى اهلل عليه 

و�سلم الـــذي تهفـــوا القلوب اليـــه لعظيم 

خلقـــه { وانك لعلى خلق عظيم } ) �سورة 

القلم :4(

وطالقة  والب�سا�سة،  البت�سامة،   : ثالثها 

الوجه، وهذا الذي اأخرب به عليه ال�سالة 

وال�سالم بقوله: »ل حتقرن من املعروف 

طلق«  بوجه  اأخاك  تلقى  اأن  ولو  �شيئاً، 

من  طيبة  كلمة  فالبت�سامة  م�سلم.  رواه 

لكنها  الكثري،  تكلف  فال  حروف،  غري 

لأولئك  بالرتياح  ت�سعر  الكثري.األ  تعني 

الذين كلما راأوك تب�سموا وتبقى �سورتهم 

ر�سالة  البت�سامة  خميلتك؟  يف  اجلميلة 

تهتم  و  به  ترحب  اأنك  لالآخر  ايجابية 

ب�ساأنه و تقدر �سخ�سه . 

رابعهـــا : الإح�ســـان اإىل النا�ـــص، وق�ساء 

حوائجهم، فقد جبلـــت القلوب على امليل 

ملـــن اأح�سن اإليها، قـــال عمر بن اخلطاب 

اأهـــل ال�ســـام  بـــن عامـــر: مـــال  ل�سعيـــد 

يحبونـــك؟ وكان واليًا عليهـــم، قال: لأين 

اإىل  والإح�ســـان  واأوا�سيهـــم،  اأعاونهـــم، 

النا�ص لي�ـــص فقط طريقـــًا اإىل حمبتهم، 

واإمنـــا هـــو اأي�ســـًا طريق ملحبـــة اهلل لهذا 

ىَ  ِإنهّ ْا  أىَْحِس�ُنوىَ تعاىل:{وىَ قال  املح�سن، 

})�سورة  الُْمْحِس�ِننيىَ  ُ ُيِح�بهّ ىَ  اللهّ
البقـــرة:195(، وقـــال عليـــه ال�سالة 

اهلل  اإىل  النا����ص  وال�سالم:»اأح���ب 

اأنفعهم للنا�ص« ح�سنه الألباين يف �سحيح 

الرتغيـــب والرتهيـــب )2623(؛ فال�سخـــاء 

ياأ�ســـر القلـــوب، جاء �سفـــوان بن 

اإىل  م�ســـركًا-  -وكان  اأميـــة، 

النبي عليه ال�سالة وال�سالم، 

فقال: » اأعط���اين ر�شول اهلل 

�شل���ى اهلل علي���ه و�شل���م ي���وم 

حن���ني، واإن���ه لأبغ����ص اخلل���ق اإيل، 

فم���ا زال يعطيني حتى اإنه لأحب اخللق 

اإيل« حديث �سحيح رواه الرتمذي.

و�سدق ال�ساعر اذ يقول:

قلوبهم  ت�ستعبد  الــنــا�ــص  اإىل  اأحــ�ــســن 

ــان ــس ـــان اإحــ� ـــس ـــ� ــا ا�ــســتــعــبــد الإن ــطــامل  ف

وكـــن عــلــى الـــدهـــر مــعــوانــًا لـــذي اأمـــل

 يرجو نداك فاإن احلر معوان من جــــاد 

باملال مال النا�ص قاطبـة اإليــــــه واملــــــال 

لالإن�ســـان فتــان

عجيب،  اأثر  فلها   ، الهدية   : خام�سها 

 « وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قال  ولذلك 

تهادوا حتابوا« ح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع 

ال�سغري )3004(.

اأن�ص: يا بني تبادلوا بينكم - يعني  وقال 

ت�سل  فهي  بينكم،  ملا  اأود  فاإنه  الهدايا- 

املحبة،  وتزرع  املودة،  وجتلب  ال�سخيمة، 

قريبًا،  البعيد  وت�سري  ال�سغينة،  وتنفي 

والثقيل  وليًا،  والبغي�ص  �سديقًا،  والعدو 

خفيفًا.
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مـفـــاتــيـــح للقـلـــوب )1(
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وفد من موؤ�ص�صة فوندا كو�س اخلريية بكو�صوفا

يزور اكت�صف الإ�صالم 
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ن�ساطات متعددة للموؤ�س�سة

ا�ستقبال وفد موؤ�س�سة فوندا كو�ص 
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من  وفد  موؤخرًا  الإ�سالم  اكت�سف  زار 

برئا�سة  بكو�سوفا  كو�ص  فوندا  موؤ�س�سة 

التنفيذي  الرئي�ص  عبا�ص  ح�سن 

الوفد مدير عام  التقى  للموؤ�س�سة حيث 

اكت�سف الإ�سالم ومديري بع�ص اللجان 

امل�سرتك  التعاون  اإطار  يف  والفروع  

املعنية  واجلهات  الإ�سالم  اكت�سف  بني 

رئي�ص  عبا�ص  ويقول  الدعوي  بالعمل 

موؤ�س�سة  قو�ص  فوندا  تعد  املوؤ�س�سة: 

خريية غري ربحية تعني بجوانب التعليم 

معاين  اإحياء  اإىل  وتهدف  والرتبية 

واإيجاد  الكو�سويف  املجتمع  يف  التدين 

على  تقوم  موؤ�س�ساتية  اجتماعية  بدائل 

مناحي  خمتلف  يف  الإ�سالم  مبادىء 

احلياة .

تهدف  فونداكو�ص  اأن  يذكرعبا�ص  كما 

اأي�سا اإىل تكوين دعاة موؤهلني ومتعلمني 

واإعداد جيل متم�سك بدينه الإ�سالمي 

  : يقول  املوؤ�س�سة  وبرامج  اأن�سطة   وعن 

لدينا دار الكلم الطيب للن�سر والتوزيع 

الكتب  وطباعة  برتجمة  نقوم  حيث 

املوؤ�س�سة  لدى  كما  املختلفة   الدعوية 

وتدري�سهم  الن�ساء  لتعليم  ف�ساء  مركز 

العلوم ال�سرعية،  والعديد من الأن�سطة  

وبرامج  العربية  اللغة  يف  دورات  مثل 

وداعيات  دعاة  وكفالة  لل�سباب  دعوية 

وتنظيم دورات يف احلا�سوب وغريها.

عدد  باملوؤ�س�سة  احليوية  امل�ساريع  ومن 

بع�سها  لفونداكو�ص  التنفيذي  الرئي�ص 

قائاًل : اإنــنــــــا 

على  نعمل 

حيث  الب�سرية  املوارد  يف  ال�ستثمار 

الطالب اجلامعيني  بع�ص  بكفالة  نقوم 

للم�ستقبل  دعاة  ليكونوا  بهم  ونعتني 

وهي  الأنوار  رو�سة  م�سروع  وكذلك 

من  بالأطفال  تعتني  متهيدية  مدر�سة 

ويتم  املدر�سة  �سن  اإىل  �سنوات   3 عمر 

فيها تدري�ص القراآن والرتبية .

عبا�ص   ي�سري  املوؤ�س�سة  احتياجات  وعن 

نحقق  اإننا مل  قائاًل  املايل  اجلانب  اإىل 

اأجل  من  الآن  حتى  الذاتي  الكتفاء 

عالوة  املتنوعة  م�ساريعنا  على  الإنفاق 

الأمر  بالإيجار  املوؤ�س�سة  مقر  اأن  على 

على  امللقاه  الأعباء  من  يزيد  الذي 

اأن حتل يف القريب  ناأمل  عاتقنا، والتي 

العاجل اإن �ساء اهلل . ووجه ح�سن نداء 

من خالل جملة اكت�سف الإ�سالم اإىل كل 

م�ساندة   اأجل  من  الأمة  هذه  من  غيور 

ودعم موؤ�س�سة فوندا كو�ص لكي ت�ستمر يف 

م�سروعاتها التي تهدف اإىل بناء جمتمع 

يف  الإ�سالمي  الدين  بتعاليم  متم�سك 

يت�سائل ح�سن  النداء  كو�سوفا فهل نلبي 

عبا�ص؟!

اكت�صف الإ�صالم يكفل اثنني 

من دعاتها للتدريب يف ماليزيا 

اإهداء اأفالم اكت�سف الإ�سالم الوثائقية 

ملوؤ�س�سة فوندا كو�ص
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التخفيف عن  اأجل  الإ�سالم بعمل دوؤوب من  اكت�سف  تقوم جلنة زيارة املر�سى بجمعية 

ة البي�ساء وم�ساندتهم وحماولة دعمهم قدر الإمكان وامل�ساهمة يف حل بع�ص  نزلء الأ�ِسرَّ

م�ساكلهم كما تقوم اللجنة باإ�سراف الداعية �سيد اأكرب بزيارة ما يقارب الـ 90 مري�سًا 

يف الأ�سبوع توزع عليهم بع�ص املطبوعات الدعوية والهدايا والتحدث اإليهم وتتم الزيارة 

طيبًا  معنويُا  اأثرًا  الزيارات  هذه  ترتك  حيث  �سواء  حد  على  امل�سلمني  وغري  للم�سلمني 

وبخا�سة لدى العمال املغرتبني كما اأنها تفتح جماًل دعويًا هامًا للتعريف بالإ�سالم جتاه 

غري امل�سلمني وبتوجيه واإر�ساد املر�سى امل�سلمني . 

مبعدل 3 زيارات يف الأ�سبوع  :

جلنة زيارة املر�صى تزور اأكرث من 360 مري�صًا �صهريًا
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كاثوليكيًا  رومانيًا  ن�سرانيًا  تربيت  لقد 

وهي عقيدة توؤمن باأن اهلل ثالثة يف واحد 

الأوىل  للو�سيتني  انتهاك  �سك  بال  وهذا 

الو�سايا  قراأت  عندما  لذلك  والثانية، 

من   الكثري  انتابني   ، الإجنيل  يف  الع�سر 

ال�سكوك يف تعليماتهم . كما ا�سرتكت مع 

بع�ص اجلماعات امل�سيحية، والتي يعلنون 

اأن ديانتهم هي اخلال�ص اإل اأنني مازلت 

اأرى الكثري من النفاق يف طريقة جمعهم 

للمال وتعهداتهم وم�ساعداتهم لالآخرين 

مع  فاملال متداخل  اأجل م�سلحتهم.  من 

عقيدتهم.

ل  لأنه  الإجنيل  ن�سخ  من  الكثري  قراأت 

مثل  اجلميع  عليها  يتفق  ن�سخة  توجد 

والن�سخة  جيم�ص  وكينج  الأورثوذوك�ص 

الكاثوليكية ون�سخ اأخرى. 

وعندما جئت اإىل البحرين كان هديف اأن 

اكت�سف الإ�سالم اإل اأن الإ�سالم اكت�سفني  

من  خوفًا  كثريًا  الأمر  بادئ  يف  ترددت 

واألتزم  تعاليمه  اأتبع  ان  اأ�ستطع  لن  اأنني 

بطريقه ولكن دفعني الف�سول اإىل قراءة 

املعنى  على  عقلي  فتح  الذي  القراآن 

ال�سحيح لالإ�سالم 

اليوم الذي اعتنقت فيه الإ�سالم وجدت 

وجدت  عنها  اأبحث  كنت  التي  احلقيقة 

وقلبي  عقلي  يف  والطماأنينة   ال�سالم 

وروحي.) احلمد هلل على نعمته ورحمته(. 

حدث  مبوقف  اأخربكم  اأن  اأردت  فقط 

معي  بعد اعتناقي الإ�سالم » ذات يوم « 

امل�سلمني  غري  من  الأ�سدقاء  اأحد  لقيني 

اإ�سالمي  حول  الأخبار  انت�سرت  بعدما 

جاءين و�ساألني :- 

هل ح�سلت على بع�ص املال ؟

اأن  بعد  عليك  عادت  التي  الفائدة  ما 

اأ�سبحت م�سلمًا ؟ 

 ، اأخطاأت يا عزيزي  : لقد  اأجبته بهدوء 

 . القيمة  بل  الفوائد  لي�ست   ، املال  لي�ص 

هل ي�ستحق ؟ نعم ي�ستحق فهذا الدين هو 

ا�ستطردت  ثم  ؛  للروح  اخلال�ص  طريق 

بالو�سايا  اآمنت  لطاملا  اإنني  له  مو�سحًا 

الع�سر التي اأوحاها اهلل اإىل مو�سى عليه 

ال�سالم  على اأنها اأ�سا�ص اإمياين. 

يتعلق  والثانية  الأوىل  الو�سية  فمو�سوع 

عبادته  وكيفية  وتعاىل  �سبحانه  باهلل 

اللوح احلجري  على  كتبت  لذا  وحده  هو 

يف  قد�سيته  اإلينا  اهلل  اأوحى  كما  الأول؛ 

مثلها  يخرتع  اأن  لإن�سان  ميكن  ل  اأ�سماء 

اإبراهيم  مثل  الر�سل  اإلينا  اأر�سل  كما 

الأنبياء  واآخر  وعي�سى  ويعقوب  ومو�سى 

اأجمعني  عليهم  و�سلم  اهلل  �سلى  حممد 

ليعلمنا ويذكرنا مبدى حبه لنا فكيف لنا 

اأن نعبد غريه ؟ 

مازالوا  النا�ص  بع�ص  اأن  الآن  يحدث  ما 

ما  مثل  اآلهة  ويجعلونهم  الر�سل  يعبدون 

حدث مع امل�سيح عليه ال�سالم والتفت اإىل 

�سديقي وقلت له : يا �سديقي العزيز لو 

قراأت الإجنيل لن جتد فيه اأبدا اأن عي�سى 

قال: اإنه اهلل لكن قال: اإن هناك اإله واحد 

كما علمنا كيف ن�سلي بال�سكل ال�سحيح 

طريقة  ابتدعنا  لكننا  ؛  الواحد  هلل 

عي�سى  من  اتخذنا   ثم  لل�سالة  خمتلفة 

اإلهًا  وتوجهت اإليه قائاًل بكل �سدق : اإنني 

اأدعو اهلل اأن يهدي اجلميع  اإىل الطريق 

ويروا  باحلقيقة  يوؤمنوا  واأن  ال�سحيح 

وامل�سلمات  امل�سلمني  لدى  املوجود  النور 

كاين  الذي  اخلوف  اأن  اأ�سعر  فقط. 

بعون  تبخر  قد  العامل  هذا  من  ينتابني 

اهلل فهو يعني املوؤمنني احلقيقيني باأ�سياء 

جميلة . اأنا حقا اأوؤمن بذلك. ) مل يتفوه 

�سديقي باأي كلمة ( 

واأقول لأ�شدقائي من غري امل�شلمني: ها 

اأ�شارككم بع�ص   ، اإخواين واأخواتي   ، اأنا 

عليكم  تطرح  لرمبا  التي  الأ�شئلة  هذه 

فقط    . الإجابة  تخ�شو  فال  ما  يوما 

�شوف  واهلل  اأفواهكم  وافتحوا  اهداأوا 

يلهمكم بالإجابة وبكل يقني .

اأخوكم �شالح الدين 

ج�يم��ي ب��ابيل�ريا���س اأو »�سالح الدين «

كان هديف اأن اكت�صف الإ�صــالم 
اكت�صـفنـــي الإ�صــالم  اأن  اإل 
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يحكي اأحد الأخوة ق�سته ويقول : 

كان  والدي   ، نايدو  �سوريا  ا�سمي  كان 

غاية  يف  وكنت  هندو�سي  ملعبد  جماورا 

منذ  املظهر  ح�سن  وال�سكينة  الوقار 

بعد  اأخلفه  اأن  والدي  فعزم  طفولتي 

وفاته وملا بلغت �سن 13 من عمري �سعر 

وكنت  ديانتي  جتاه  طماأنينة  بعدم  قلبي 

اأبقي عاكفا يف املعبد حتت رعاية والدي 

املنحوتة  الآلهة  باأن  يوؤمن  قلبي  يكاد  ول 

العبادة  ت�ستحق  من  هي  النا�ص  باأيدي 

ا�سطرابا  اإزددت  الأيام  مرت  وكلما   ،

باأنني  لوالدي  قلت  يوم  وذات    ، وقلقا 

غري مقتنع بهذه العقيدة فلما �سمع مني 

مني  يتوقع  كان  فما  ج�سمه  ارتعد  هذا 

 ، الهندو�سية  الديانة  �سد  القول  هذا  

كبري  حد  اإىل  بالت�سوير  مولعًا  وكنت 

ت�سوير  معلم  اإىل  والدي  اأر�سلني  لذاك 

وكان م�سلمًا ، ذات ليلة زرته يف بيته فلما 

الع�ساء  يتناول  وجدته  بيته  اإيل  و�سلت 

حائرًا  فقمت  الطعام  لأ�ساركه  فدعاين 

باأين م�سلم  : لعله يعتقد  وقلت يف نف�سي 

مب�سلم  ل�ست  اإين  قائاًل  عليه  فرددت 

�سوريا  ا�سمك  اأعرف  نعم  نعم  فقال 

باأن  يل  ت�سمح  فكيف  له:   فقلت  نائدو 

اأ�ساركك يف طعامك؟ قال يل تعال تعال 

يا �سوريا خلقني واإياك وهذا الطعام رب 

مينعنا  ماذا  ثم  مل�سلحتنا  وجعله  واحد 

م�سموح  هذا  هل  �ساألته  ؟!  معًا  ناأكل  اأن 

تاأمرنا  ديانتنا  بل  علي:  رد  ديانتكم؟  يف 

املعاملة باحل�سنى  باملعروف وحتثنا على 

درجة  النا�ص  اأقل  كانوا  ولو  الآخرين  مع 

جعلنا اهلل تعايل �سعوبا وقبائل لنتعارف 

اأتقانا ، ل ف�سل لأحد  واأكرمنا عند اهلل 

على الآخر اإل بتقوى اهلل عزوجل ، اإمنا 

حقوق  على  حافظ  من  الآخرة  يف  يفوز 

اهلل وحقوق النا�ص  .. ترك حواره الطيب 

فكر  يف  وا�ستغرقت  قلبي  يف  بالغا  اأثرا 

املائدة  علي  اأجل�سني  الأ�ستاذ  عميق.. 

واأكل معي من وعاء  واحد؟! زادين هذا 

الأمر ا�ستغرابا ؟! وجعلني اأكره تقاليدنا 

متفرقني  الطعام  يتناولون  حيث  الغريبة 

بعيدين عن الأخوة الإن�سانية .

املعلم  يل  �سرح  الطعام  من  فرغنا  فلما 

الذي  يل  وبني  وخوا�سه  الإ�سالم  مزايا 

الباطلة  عن  ال�سحيحة  الديانة  مييز 

اإن  اأ�ستيقن  كدت  طويلة  مناق�سة  وبعد 

الدين عند اهلل هو الإ�سالم ، وملا رجعت 

اأح�س�ست يف قلبي �سعورًا  املعلم  من عند 

متدبرًا  �ساعات  اأبقي  واأ�سبحت  عجيبًا 

 ... املعلم  اإياها  اأهداين  التي  الكتب  يف 

خالل هذه الفرتة نزلت مقيما يف اإحدى 

�سكن لطلبة جماعة اآريا واأكملت مطالعة 

يوم  ذات   ، الإ�سالمية  املادة  من  الكثري 

والآخرون  حجرتي  يف  القراآن  اأقراأ  كنت 

عاكفون علي الأ�سنام يف املعبد اإذ مر بي 

اأب�سرين  اإذ  غيظا  فا�ست�ساط  امل�سرف 

كتاب  قارءًا  الأ�سنام  عبادة  عن  معتزًل 

فوقع  الهندو�سني  �سكن  يف  امل�سلمني 

الأمر  فانتهي  �سديد  نزاع  وبينه  بيني 

اأكملت  وحينما  ال�سكن  من  طردي  اإىل 

درا�ستي الثانوية بدا يل اأن اأعلن اإ�سالمي 

على مرئى وم�سهد من النا�ص وبعد اإمتام 

املو�سوع  ب�ساأن  الأ�ستاذ  �ساورت  درا�ستي 

فاأ�سار علي بكرثة التفكر قائال ان الع�سر 

الراهن ليختلف كثريًا عن الزمن الذي 

النف�ص  عر�ص  فيه  الإ�سالم  اإظهار  كان 

ت�ستطيع  هل  جيدًا  فانظر  الهالك  على 

ال�سرب علي الباليا التي �ستواجهها عند 

اإظهارك الإ�سالم فرددت قائال�ستجدين 

على  واإين  ال�سابرين  من  اهلل  �ساء  اإن 

بخ�سة  لي�ست  اهلل  جنة  باأن  را�سخ  يقني 

اأداء  العبد قادرًا على  ولو مل يكن  الثمن 

ثمنها اإل اأنه  يجعل نف�سه يف اإحدى كفتي 

املوؤمنني  من  اهلل  ا�سرتى  وقد  امليزان 

فتهلل   لهم اجلنة  باأن  واأموالهم  اأنف�سهم 

وجه املعلم فرحًا و�سرورًا.

مع  موعدي  كان  اجلمعة  يوم  �سباح  ويف 

يوم  كان  و  انتظرها  كنت  التي  ال�سعادة 

اجلمعة فاغت�سلت ولب�ست الثياب النظيفة 

بامل�سجد  حياتي  يف  جمعة  اأول  واأديت 

وجهت  اأين  بعدال�سالة  فاأعلنت  اجلامع 

والأر�ص  ال�سماوات  فطر  للذي  وجهي 

فاأ�سرع  امل�سركني  من  اأنا  وما  حنيفًا 

البحر  كموج  حويل  واجتمعوا  النا�ص 

الإ�سالمية  الأخوة  نعمة  اأدركت  حينئذ 

 ) اأخوة  املوؤمنون  )اإمنا  معنى  واأيقنت 

فلم اأملك نف�سي وفا�ست عيناي بالدموع 

وراأيت النا�ص تنهمر دموعهم مثل ال�سيول 

اجلارفة اهلل اأكرب فقد جعل يل الإ�سالم 

مبجرد  العامل  هذا  يف  الإخوة  ماليني 

النطق بـ لاإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل .

حكاية من بالدي - الهند 
ترجمة : حممد ندمي الداعية بـ اكت�سف الإ�سالم 
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حكاية من بالدي - الهند 
ترجمة : حممد ندمي الداعية بـ اكت�سف الإ�سالم 

Assalam Walaikum wa rahmathullah wa barakathu 
brothers and sisters. I would like to share my story 
with you on how I became a Muslim and why? I never 
had any idea about Muslims. Who they were and 
what they believe in etc. My search for the truth in 
life took me to some very strange places. Raised as 
a Hindu, I knew one or two about tradition, religious 
devotion and it's importance with family & in the local 
community. My family members were staunch Hindu. 
But never did I understand our religion. I had many 
questions as to why did we have so many Gods to 
worship? Why were there different Gods for different 
areas of our life. For example: there was God to pray 
for academics. There was a God to worship for well 
being. There was a God to worship for to do well in 
our career.
I decided to have a relationship with God, as I knew 
my life was really lacking it. I never thought of Islam, so 
I went with evangelical Christianity, probably because 
they believe in having bands play whilst at church, and 
that was appealing. I went into it in a pretty big way, by 
going to church all the time, youth group, volunteering, 
buying all the books & CDs I could manage, and I had 
3 different versions of the Bible! 
Now looking back, i am not sure if actually I believed 
or just convinced myself that I did. I don't know. Yet, 
I still wasn’t content with what I believed in. I felt like 
I was still searching for something. There was a piece 
missing in me.
I just kept myself searching for the answer in various 
books and then I started reading about Islam. I did not 
know whether it was right thing that I was doing, but I 
did go ahead and start reading the Quran ( the English 
version ) I researched the typical things about Islam 
& I wondered to myself, why does everyone believe 
that Muslims are bad or have links with Terrorism? 
Why do we have people generalizing that the Muslims 
are the worst people? I read parts of translation of 
the meaning of Al-Qur'an, read about the life of the 
Prophet Muhammad (pbuh) and in general read about 

Islam and Muslims. I began to believe Islam. This was 
amazing to me because I was still at church, carrying 
a bible and claiming that Jesus (pbuh) was the way 
to true salvation. I was scared that I was believing in 
Islam, because it was something different than what 
my family & friends knew so I stopped thinking about 
it for a while & also avoided church because I thought 
that would only cause confusion for me in my state. 
But yet again, I always had this inner feeling for Islam. 
I always had this urge to read more and more about 
Islam and so the more I read, the more I felt convinced 
of Islam and I eventually decided to follow my instincts 
and therefore, I contacted Discover Islam, to enquire 
more about the teachings of Islam and on that very 
day, that was last year, I decided to take my Shahadah 
and pursued my studies in Islam and also started 
getting closer to Allah (SWT).I got more involved & 
interested in Islam. 
My parents never would understand the reasons as 
to why I chose Islam but as for me I was firm in what 
I believed in. and I was far more convinced of Islam.  
Alhamdulilah, it makes me happy & that it is a very 
intellectual and most importantly, Peaceful religion. I 
never felt so happy, peaceful and connected with Allah 
(SWT) then when i said those words of the Shahadah. 
It had a true meaning to it and it is the fact of life. 
Islam is one religion, I truly believe in with all my heart 
and soul. I have never been so convinced the way I am 
today, with any of the previous religion, I indulged in. In 
Islam, I found the real person in me. The true meaning 
and understanding of Life, lies in Islam 
I accepted Islam with conviction.  I have seen, been 
there, done that, and seen both sides of the story.  I 
know and have experienced what the other side is 
like, and I know that I have done the right thing.  Islam 
does not oppress women, but rather Islam liberates 
them and gives them the respect they deserve.  
Islam is the religion God has chosen for the whole 
of mankind.  Those who accept it are truly liberated 
from the chains and shackles of mankind.

Why I chose Islam 
and the changes that 
brought to my life
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يحتوي الموقع على كتيبات دعوية بعدة لغات ومقاطع فيديو وصوتيات 
للتعريف باإلسالم وبأسلوب متميز

ساهم معنا في نشر موقع اكتشف اإلسالم
قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم :

ال������دال عل�������ى اخل���ي���������ر كفاع��ل������������ه
رواه الرتمذي
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على  التميز  واملربي  اأواملر�سد  الداعية  وخا�سة  امل�سلم    على 

غريه باخللق احل�سن الكرمي ، اإىل جانب متيزه بعقيدة التوحيد 

احل�سن  فاخللق   ، اخلال�سة  ال�سحيحة  والعبادة  ال�سافية، 

غاية عظيمة من غايات الدين احلنيف، لقول النبي �سلى اهلل 

ْخاَلِق »ويف رواية« 
َ
َم َمَكاِرَم الأ مَتِّ

ُ
ا ُبِعْثُت لأ َ عليه واآله و�سلم :» اإِمنَّ

�سالح الأخالق « .رواه اأحمد وغريه و�سححه الألباين والأرنوؤوط .

اأن تتجلى ب�سدق وو�سوح خا�سة يف هذا  وهذه الأخالق يجب 

ال�سهر الكرمي اإذ اأن لل�سيام اآثارًا عظيمة على ال�سائم وروحه 

الأثر  كان  و�سكناته،فاإذا  وحركاته  و�سلوكه  وجوارحه  وقلبه 

الباطن لل�سيام هو ح�سول ملكة التقوى ،كما قال اهلل عز وجل 

اُم   يىَ ِ ْيُكُم الصهّ لىَ ُنوا ُكِتبىَ عىَ ِينىَ آمىَ ىَ ىَا الهّ ُ ا أىَيهّ يف �سورة البقرة:{ يىَ

ُقونىَ }. ىَ ُكْم تىَتهّ لهّىَ ِينىَ ِمْن قىَْبِلُكْم لىَعىَ ىَ لىَ الهّ ا ُكِتبىَ عىَ مىَ كىَ
فاإن الأثر الظاهر لل�سيام هو ُح�سن اخللق النابع من الإميان 

�سوء  عن  وي�سموبها،ويبعد  النفو�ص  ي�سلح  ،فال�سيام  والتقوى 

 
َ َّ
ِق اهلل » اتَّ  : و�سلم  واآله  اخللق، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

ِبُخُلٍق  ا�َص  النَّ َوَخاِلْق  ُحَها  مَتْ �َسَنَة  احْلَ َئَة  يِّ ال�سَّ ْتِبْع 
َ
َواأ ُكْنَت  َحْيُثَما 

َح�َسٍن «. رواه اأحمد والرتمذي

فظًا  اأخالقهم،فرتاه  ت�سوء  ال�سائمني  بع�ص  اأن  ولالأ�سف 

،م�سدود  واملراجعني  وطالبه  وزمالئه  اأهله  على  قا�سيا  غليظًا 

الغ�سب،مبالغًا  اأحدًا �سريع  الوجه ل يحتمل  الأع�ساب عبو�ص 

يف اللوم والتوبيخ يتفوه مبا ل يليق من الألفاظ ول �سك اأن ذلك 

ُكْم  ْبَغ�سَ
َ
اأ :»... اإِنَّ  وال�سالم  ال�سالة  عليه  �سوء اخللق،قال  من 

ْخاَلًقا...«. 
َ
ي يِف اْلآِخَرِة اأ�سووؤكم اأ ْبَعَدُكْم ِمنِّ

َ
اإِيَلَّ َواأ

رواه ابن حبان و�سححه الألباين والأرنوؤوط.

وقال بع�ص الف�سالء: �ساحب اخللق احل�سن من نف�سه يف راحة 

والنا�ص منه يف �سالمة ،و�سيء اخللق النا�ص منه يف بالء وهو 

يف نف�سه يف عناء .

مع  اخللق  ح�سن  على  حتث  كثرية  نبوية  اأحاديث  وردت  ولقد 

الجتماعي  ال�سلوك  جوانب  بجميع  واللتزام  النا�ص،  جميع 

الراقي ،خا�سة مع الوالدين واأهل الدين والعلم والف�سل، منها 

على �سبيل املثال ل احل�سر قوله �سلى اهلل عليه واآله و�سلم:

ْح�َسُنُهْم ُخُلًقا «.
َ
ْكَمُل امْلُوؤِْمِننَي اإِمَياًنا اأ

َ
» اأ

رواه اأبو داود والرتمذي وقال الألباين ح�سن �سحيح.

اِئِم اْلَقاِئِم «. » اإِنَّ امْلُوؤِْمَن َلُيْدِرُك ِبُح�ْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة ال�سَّ

رواه اأبو داود و�سححه الألباين .

ُلِق «.  ْثَقُل ِمْن ُح�ْسِن اخْلُ
َ
ُع يِف امْلِيَزاِن اأ » َما ِمْن �َسْيٍء ُيو�سَ

رواه الرتمذي و�سححه الألباين .

َحا�ِسَنُكْم 
َ
ِل�ًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة اأ ي جَمْ ْقَرِبُكْم ِمنِّ

َ
ُكْم اإِيَلَّ َواأ َحبِّ

َ
» اإِنَّ ِمْن اأ

ْخاَلًقا « .رواه الرتمذي و�سححه الألباين .
َ
اأ

ْخاَلًقا «. رواه البخاري وم�سلم .
َ
َحا�ِسَنُكْم اأ

َ
» اإِنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم اأ

ا  قًّ ِة مِلَْن َتَرَك امْلَِراَء َواإِْن َكاَن حُمِ نَّ َنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفى َرَب�ِص اجْلَ
َ
» اأ

ِة مِلَْن َتَرَك اْلَكِذَب َواإِْن َكاَن َماِزًحا َوِبَبْيٍت  نَّ َوِبَبْيٍت ِفى َو�َسِط اجْلَ

َن ُخُلَقُه «. ِة مِلَْن َح�سَّ نَّ ْعَلى اجْلَ
َ
ِفى اأ

رواه اأبو داود وح�سن اإ�سناده الألباين .

الـمـ�صـلـــم والـتـمــيــــزالـمـ�صـلـــم والـتـمــيــــز
ال�شيخ علي مطر
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منذ  الإخوة  بع�ص  هاجمني 

اأفتح  راأوين  ملا  �سنوات  عدة 

الأديان  توحيد  لدعاة  بابي 

اأمريكا،  اأقيم يف  كنت  عندما 

و كانت نيتهم يف ذلك اخلوف 

مثل  ظهور  من  الإ�سالم  على 

هذه الدعوات التي رمبا كانت 

�سادقة يف اأنها تهدف لإحالل 

ال�سالم و التعاي�ص بني النا�ص 

ماكرة  مغر�سة  كانت  رمبا  اأو 

تهدف لتمييع الدين الإ�سالمي 

خالل  من  عليه  والق�ساء 

حتويل �سبابه عن تعاليمه اإىل 

تعاليم اأخرى جديدة لن يكون 

ل  و  اجلهاد  تاأكيد  بكل  منها 

عن  النهي  و  باملعروف  الأمر 

املنكر  و لكني فتحت لهم بابي 

اأتعود  مل  لأين  لهم  وا�ستمعت 

اأن يعطوا  النا�ص قبل  على رد 

اأنف�سهم و  فر�سة ليعربوا عن 

بهم  فرحبت   ، اأفكارهم  عن 

يف مكتبي باجلامعة الأمريكية 

اإماما  كنت  حيث  بوا�سنطن 

اآنذاك   امل�سلمني  للطالب 

و�سمحت لهم بعر�ص فكرتهم 

الكامل  بالدعم  مني  وعد  مع 

بفكرتهم  اقتنعت  ما  اإذا 

فكرتهم  بعر�ص  فبدوؤوا 

اأهدافها  نبل  عن  باحلديث 

بها  يحلم  اأحالم  حقا  هي  و 

بقاع  كل  يف  جميعا  النا�ص 

الأر�ص من اإ�ساعة روح الأخوة 

العاملي  الواحد  الدين  يف 

�سعور  ون�سر  معتنقيه  كل  بني 

معتنقي  بني  اهلل  يف  احلب 

الواحد  العاملي  الدين  هذا 

والتعاي�ص ال�سلمي بني اأع�ساء 

الرائع  الروحاين  الكيان  هذا 

ل  و  عربي  بني  يفرق  ل  الذي 

بنف�ص  ي�سلي  فالكل  اأعجمي 

يقراأ  و  الرب  لنف�ص  الطريقة 

نف�ص الكتاب و يرتاد نف�ص دار 

يف  احلروب  فمعظم  العبادة  

التاريخ �سببها الأديان – كما 

اأعرت�ص  كنت  اإن  و   – قالوا 

البرتول  اأرى  و  ذلك  على 

معظم  �سبب  هو  ع�سرنا  يف 

�سابقة  ع�سور  يف  و  احلروب 

كانت ثروات امل�سرق من ذهب 

و ف�سة هي �سبب احلروب بل 

لأكرث  القرفة  حرب  امتدت  و 

اأوروبا  من 400 �سنة بني دول 

القرفة  مزارع  على  تناف�سا 

اآ�سيا ولكن ل  يف جنوب �سرق 

احلروب  من  الكثري  اأن  �سك 

الديني  التناحر  ب�سبب  كانت 

والتطرف  التع�سب  واأجج 

فيها  تكلم  التي  هذه احلروب 

حمر�سني  الآلهة  با�سم  اأنا�ص 

اأخيه  دم  �سفك  على  الإن�سان 

قربانا  تقدميه  و  الإن�سان 

لالآلهة و كان يف مكتبي بع�ص 

مل  الذين  امل�سلمني  الإخوة 

و  البواح  الكفر  هذا  يتحملوا 

ينتظرون  اإيل  ينظرون  كانوا 

اأن  يتوقعون  كانوا  فعلي،  رد 

هو  مبا  اأقوم  اأن  اأو  اأطردهم 

�سكب  مثل  ذلك  من  اأ�سد 

لأنهم  وجوههم  يف  ال�ساي 

نواياهم  و  لالإ�سالم  اأعداء 

مل  لكني  وا�سحة  املاكرة 

بل  ل�سيويف  الإ�ساءة  اأتعود 

باأحد  الظن  اإ�ساءة  اأتعود  ومل 

فتعاملت معهم على اعتبار اأن 

فعال  قررت  و  ح�سنة  نواياهم 

م�ساعيهم  يف  م�ساعدتهم 

تفادي  ب�سرط  النبيلة 

يهوي  اأن  ميكن  فادح  خطاأ 

مب�سروعهم اإىل هاوية الف�سل 

بل وي�سبب للعامل م�ساكل اأكرب 

مما يعاين منه العامل بالفعل، 

األ و هو تكوين دين جديد يزاد 

الطويلة  الأديان  قائمة  على 

اأتباعه  املوجودة بالفعل ويبداأ 

الأديان  اأتباع  مع  بالتناف�ص 

الأقدم فيزداد الطني بلة بدل 

الأديان  كرثة  م�سكلة  حل  من 

من  التجربة  هذه  حدثت  وقد 

ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  يف  قبل 

اأن  ناناك  جورو  حاول  اإذ 

يوحد بني امل�سلمني والهندو�ص 

واحلروب  التناحر  من  بدل 

اأتباع  جتمع  جديدة  ديانة  يف 

اإىل  الأمر  فانتهى  الدينني 

دين  اإ�سافة  هي  و  كارثة 

للدين  معاد  الهند  يف  جديد 

على  للهندو�سية  و  الإ�سالمي 

الكثري  اأوقع  مما  �سواء  حد 

بني  حروب  يف  القتلى  من 

اأ�سحاب الدين اجلديد )دين 

الآخرين  ال�سيخ( وبني 

فاأعلنت للمجموعة التي تدعو 

ان�سمامي  الأديان  لتوحيد 

لهم و تعهدت بالعمل بكل قوة 

الفكرة  هذه  حتقيق  اأجل  من 

نتيجتها  �ستكون  التي  الرائعة 

الب�سر  لكل  اخلري  بالتاأكيد 

نخرتع  األ  هو  و  واحد  ب�سرط 

نختار  اأن  لكن  و  جديدا  دينا 

من بني الأديان املوجودة دينا 

ندعو اإليه باقي النا�ص فنكون 

عدد  زيادة  من  ماأمن  يف 

الأديان اإذا مل ي�ستجب لنا كل 

العامل كما ناأمل و كي ل تتكرر 

ال�سيخ  ديانة  تكوين  كارثة 

فانق�سمت املجموعة بني موؤيد 

ومعار�ص ولكن املوؤيدين اأقنعوا 

كالمي  مبنطقية  املعار�سني 

واأننا �سن�سع الأديان املوجودة 

حتيز  دون  الطاولة  على  كلها 

واحدا  منها  ونختار  دين  لأي 

دينا  جند  اأن  منهم  فطلبت 

والكبار  ال�سغار  ينا�سب 

والبي�ص  والن�ساء  والرجال 

والآ�سيويني  والعرب  وال�سود 

والأمريكيني  والأوروبيني 

وذوي  والنحفاء  وال�سمان 

والق�سار  الطويلة  القامات 

هــذا مــا حــدث مــع دعـــاة توحـيـد الأديــان

د. فا�شل �شليمان
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ظلوا  و  الأديان  بني  فاحتاروا 

يت�ساورون و معظمهم يدفع نحو 

الأديان  اأكرث  لأنها  امل�سيحية 

اأ�سهل  املهمة  فت�سبح  اأتباعا 

اإذا ما دعونا ما تبقى من تعداد 

الأديان  اأ�سحاب  من  العامل 

قلت  ولكني  لتباعها   املخالفة 

لهم اأن كل هذه الأنواع من الب�سر 

ل تتفق على �سئ اأبدا يف الدنيا 

تدرون  فهل  واحد  �سئ  �سوى 

قلت  اأحد  ينطق  فلم  هو؟  ما 

اللحوم  اأكلة  من  جميعا  لي�سوا 

فبع�سهم نباتيون ولي�سوا جميعا 

فبع�سهم  القهوة  �ساربي  من 

جميعا  ولي�سوا  ال�ساي  يحب 

فبع�سهم  ال�ساي  �ساربي  من 

لكنهم جميعا  و  القهوة   يف�سل 

ي�سربون املاء  هل �سئل اأحدكم 

من قبل اإن كان ي�سرب املاء اأم 

ل؟  ف�سحكوا بطريقة ه�ستريية 

بني  عالقة  اإيجاد  حماولني 

بني  و  كالم  من  به  اأهذي  ما 

قائال  فا�ستطردت  الأديان 

ل  املاء  لأن  املاء  ي�سرب  كلنا 

اأو  اأخ�سر  لونه  كان  فلو  له  لون 

 – األوان جميلة  – و هي  اأزرق 

كلنا  و  النا�ص  بع�ص  �سربه  ما 

رائحة  ل  املاء  لأن  املاء  ي�سرب 

امل�سك  رائحة  له  كانت  فلو  له 

بع�سنا  �سربه  ما  الأزهار  اأو 

رائعة  روائح  اأنها  من  بالرغم 

طعمه  وهو  املاء  ي�سرب  كلنا  و 

م�ست�ساغا لأنه لي�ص باحللو و ل 

ذاك   اأو  هاك  كان  فلو  باملالح  

علينا  لذلك  بع�سنا  �سربه  ما 

الأديان  بني  من  دينا  نختار  اأن 

اأمامنا  الطاولة  على  املوجودة 

جميعا  للنا�ص  منا�سبا  يكون 

ي�سم  مل  دينا  نريد  املاء،  مثل 

على ا�سم اإن�سان و ل على ا�سم 

ا�سم  و ل على  اأو جماعة  قبيلة 

منطقة جغرافية ، الهندو�سية ل 

ينطبق عليها ذلك لأنها �سميت 

جغرافية  منطقة  ا�سم  على 

ل  واليهودية  الهند  هي  و  األ 

لأنها  ال�سروط  عليها  ينطبق 

يهوذا  قبيل  ا�سم  على  �سميت 

�سميتا  والبوذية  وامل�سيحية 

على ا�سم الب�سر، ال�سيد امل�سيح 

فبالتايل  بوذا  و  ال�سالم  عليه 

ثم  ال�سروط  عليها  تنطبق  ل 

اأعينهم  بداأت  وقد  �ساألتهم 

تلمع كمن يهوي من طائرة دون 

كيف  يعرف  العامل  كل  مظلة، 

حممد  نبيهم  امل�سلمون  يحب 

عليه ال�سالة و ال�سالم و لكنهم 

عندما  ا�ستفزازا  يعتربونه 

باملحمديني   الآخرون  يناديهم 

هو  فالإ�سالم   Mohamadns
الذي  العامل  يف  الوحيد  الدين 

كل  بني  من  ال�سروط  يحقق 

مل  الذي  الوحيد  فهو  الأديان 

ي�سم على ا�سم اإن�سان و ل ا�سم 

قبيلة و ل ا�سم منطقة جغرافية 

يف  عونا  لكم  �ساأكون  بالتايل  و 

الدعوة لتوحيد الأديان كلها يف 

دين واحد ليعم  ال�سالم واحلب 

هذا  يكون  اأن  ب�سرط  والإخاء 

الدين هو الإ�سالم.

هــذا مــا حــدث مــع دعـــاة توحـيـد الأديــان

انتهت  امل�سيحية  باأن  الرو�ص  احلاخامات  اأحد  موؤخرًا  اأقر 

مت  فقد  الإ�سالم  واأما  ال�سيوعي  البيان  مارك�ص  كتب  حني 

ال�سمود وهو ذو عقيدة قوية  بناوؤه بحيث يكون قادرًا على 

ن�ساأ   : وقال   ، العامل  يف  التغيري  حالت  تتحمل  اأن  ت�ستطيع 

الإ�سالم وله قائد حي وحقيقي اأوحي اإليه ، ويف هذا ل يوجد 

اأدنى �سك ، لي�ص كما يف امل�سيحية لوجود اختالف )اأي يف 

ويقول:   ، بينهم  فيما  يثريونها  امل�سيحيون  حتى   ) ن�ساأتها 

اجلامح  الإحلاد  وهي  الدميوقراطية  جميء  بعد  اليوم 

هذه  يف  قبيح  �سيء  وهي  الإطالق  على  مراتبه  اأعلى  يف 

ُتغرق العامل يف هذا الوقت الذي مل يبَق فيه  احلقبة بداأت 

اليهودية  يبق من  الأثرية كما مل  املباين  امل�سيحية غري  من 

ويقول   ، ال�سهيونية  الطاقية  وقوعها حتت  بحكم  �سيء  اأي 

حول �سالة امل�سلم: امل�سيحي اإذا ما ذهب كل يوم اأحد اإىل 

، بينما امل�سلم يجثو على ركبتيه خم�ص  الكني�سة فهذا جيد 

مرات كل يوم ، خم�ص مرات كل يوم حمدودة مبواعيد دقيقة 

،مع اأنها �سلوات غري طويلة ولكنها جادة جدًا وعميقة جدًا 

وهذا مبجمله له معاٍن كثرية فهو عندها يف تخاطب مع العلي 

 )اهلل جل جالله( لذا فالإ�سالم يف جممله هو دين امل�ستقبل .

وحتدث عن انغالق العامل على الدولة اليهودية فقال: فنحن 

حاليًا نوجد يف هذه املرحلة وهي اأن العامل متوجه باندفاع نحو 

النغالق لأن الدولة )الإ�سرائيلية( ل متلك احلق يف الوجود ، 

فمنذ �سنة ون�سف انتهت كل املواعيد املتاحة واملمكنة واأ�سار 

اأن الذي يغلقها يف وجه الدولة اليهودية ال�سهيونية هو اهلل 

الكوارث  لإيقاف  م�ستقبلية  بحلول  التنبوؤ  كل  وقال   . العلي 

القت�سادية وغريها التي تتواىل تباعًا �سوف تكون بال معنى 

يتم  مل  ما  اإذا  منه  مفر  ل  اأمر  وهذا  ينغلق  �سوف  العامل   ،

الق�ساء على هذه الدولة والتي هي يف حقيقة الأمر اأ�سل ال�سر 

، وقال: فاإنه كما اأعتقد اإذا ما مت الق�ساء عليها فبعد �سبعني 

عاما �سوف يدين اأكرث �سكان الأر�ص بدين الإ�سالم، لأن هذا 

 الدين قوي كفاية و�سحيح ويقود النا�ص يف الجتاه ال�سحيح .

حـــاخـــام يــهــودي 
ـــــالم ديـــن  ـــــص الإ�
ـــل ـــب ـــق ـــت ـــص ـــ� امل
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 علينا كم�سلمني اأن نكون اأول من يبادر بالدعوة باحلكمة و املوعظة احل�سنة ، و األ ننتظر حتى ياأتوا اإلينا ، يقول ديدات رحمه اهلل 

) نحن امل�سلمون مل نفعل �سيًئا ملمو�سا من اأجل ماليني ال�سالني فى العامل ، يجب علينا اأن ننقذهم من » ال�سرك « اإن الذين 

يعبدون اآلهة من الب�سر فى اأر�ص اهلل الطيبة اليوم اأكرث من هوؤلء الذين يعبدون اهلل الواحد �سبحانه و تعاىل بعدة ماليني ، و 

ال�سقاء الذى يعي�ص فيه العامل الإ�سالمى هو ب�سب اإهمالنا الكامل فى ن�سر » دين اهلل « ل�سعوب العامل ، اإن ن�سر الإ�سالم دعامة 

رئي�سة اإذا �سقطت فاإننا على خطر عظيم  ( .

من خواطر 
فــــــــــارس 
الـمـبـــادرة بالــدعــــوةالــــدعــــوة

تقول ال�شائلة :لدي �شديقة تنوى اعتناق الإ�شالم، وهي 

مهتمة جدا بالإ�شالم ، وقد كنت اأعلمها اآيات كالفاحتة 

، فهل  باإرادتها  ، وقد تعلمتها وحفظتها  الكر�شي  واآية 

يجوز ذلك مع اأنها فى الوقت احلا�شر غري م�شلمة؟ 

اجلواب : احلمد هلل

ل حرج من تعليم غري امل�سلم القراآن الكرمي اإذا ُرِجي اإ�سالمه ، 

وانتفاعه بهذا التعليم .

كىَ  ارىَ جىَ ِكنيىَ اْستىَ ٌد ِمنىَ الُْمْشِ ِإْن أىَحىَ وقد قال اهلل تعاىل : { وىَ

ُْم قىَْوٌم لىَ  ىَ لِكىَ ِبأىَنهّ ُه ذىَ نىَ ْأمىَ ىَ أىَْبِلْغُه مىَ ِ ُثهّ ىَ مىَ اللهّ لىَ عىَ كىَ ىَْسمىَ ى ي تهّىَ فىَأىَِجْرُه حىَ
ُمونىَ } التوبة / 6 ْعلىَ يىَ

 

قال ال�سوكاين رحمه اهلل :» واملعنى : واإن ا�ستجارك اأحد من 

ًنا  امل�سركني الذين اأمرت بقتالهم فاأجره : اأي كن جارا له ُموؤَمِّ

حماميا حتى ي�سمع كالم اهلل منك ويتدبره حق تدبره ويقف 

على حقيقة ما تدعو اإليه ثم اأبلغه ماأمنه اأي اإىل الدار التي 

ياأمن فيها بعد اأن ي�سمع كالم اهلل اإن مل ي�سلم « انتهى . “فتح 

القدير” )2 / 491( 

قال النووي رحمه اهلل :» قال اأ�سحابنا : ل مينع الكافر �سماع 

القراآن ومينع م�ص امل�سحف ، وهل يجوز تعليمه القراآن ؟ ينظر 

اإن مل يرجى اإ�سالمه مل يجز ، واإن رجي جاز يف اأ�سح الوجهني 

وبه قطع القا�سي ح�سني ورجحه البغوي وغريه « انتهى .

»املجموع« )85/2( .

فيه  اختلف  مما  امل�ساألة  هذه   «: اهلل  رحمه  حجر  ابن  وقال 

ال�سلف : فمنع مالك من تعليم الكافر القراآن ورخ�ص اأبو حنيفة 

واختلف قول ال�سافعي ، والذي يظهر اأن الراجح التف�سيل بني 

من يرجى منه الرغبة يف الدين والدخول فيه مع الأمن منه اأن 

يت�سلط بذلك اإىل الطعن فيه ، وبني من يتحقق اأن ذلك ل ينجع 

فيه اأو يظن اأنه يتو�سل بذلك اإىل الطعن يف الدين . واهلل اأعلم 

، ويفرق اأي�سا بني القليل منه والكثري « انتهى .

»فتح الباري« )6 / 107( .

واهلل اأعلم 

الإ�شالم �شوؤال وجواب

حكم تعليم القراآن الكرمي  لغري امل�صلم
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يعد الإخال�ص فى النية من اأهم ال�سروط لقبول الأعمال 

ليعبدوا  اإل  اأمروا  وما   : تعاىل  اهلل  قال  ذلك  ولأجل   ،

اهلل خمل�سني له الدين . )�سورة البينة : 5( وعن عمر بن 

اخلطاب ر�سي اهلل عنه قال قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم : اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما 

نوي ) رواه البخاري( ومقت�سى هذه الن�سو�ص ال�سرعية اأن 

كل م�سلم مطالب باإخال�ص النية فى كل عمل من اأعماله 

واملعامالت  والعبادات  بالعقائد  يتعلق  مما  كان  �سواء 

واحلدود والأخالق . والدعاة هم اأ�سد النا�ص حاجة اإىل 

اإخال�ص النية هلل فى دعوتهم ون�ساطاتهم . قال بع�ص 

ال�سلف : اأعز �سيئ يف الدنيا الإخال�ص ، وكم اأجتهد يف 

اإ�سقاط الرياء عن قلبي ، وكاأنه ينبت فيه على لون اآخر ، 

وقالوا الإخال�ص : هوانبعاث القلب اإىل جهة املطلوب 

التما�ًسا ،وقال اآخرون  : الإخال�ص تغمي�ص عني القلب 

عن اللتفات اإىل ما �سوى اهلل تعاىل ، وقيل :الإخال�ص 

ت�سفية الفعل عن مالحظة املخلوقني ، فمتى اأفردت 

نظرك  بدوام  اخللق  روؤية  ون�سيت   ، بالطاعة  ربك 

فاملق�سود  الإخال�ص،  لك  حتقق  فقد   ، اخلالق  اإىل 

تعاىل  اهلل  وجه  اإرادة   : الدعوة  فى  بالإخال�ص 

دنيوي،  اأو  ذاتي  �سوب  كل  من  وت�سفيتها   ، بالدعوة 

فى  والنجاة  تعاىل  اهلل  لر�سا  اإل  للدعوة  ينبعث  فال 

الدار الآخرة، ول ميازج دعوته ما ي�سوبه من الرغبات 

العاجلة للنف�ص، الظاهرة اأو اخلفية، من اإرادة مغنم، 

اأو �سهوة، اأو من�سب، اأو مال، اأو �سهرة، اأو منزلة يف 

اأو الهرب من ذمهم،  اأو طلب مدحهم،  قلوب اخللق، 

اأو �سفاء حلقد  اأو جماملة خلا�سة،  اإر�ساء لعامة،  اأو 

اأو  اأو لكرب م�ستكن،  ا�ستجابة حل�سد خفي،  اأو  كامن، 

لغري ذلك من العلل والأهواء وال�سوائب. 

اإن الدعوة التى ل ي�سحبها الإخال�ص �سورة بال حياة، 

الأعمال  من  يريد  اإمنا  تعاىل  واهلل  روح،  بال  وجثة 

حقائقها ل ر�سومها و�سورها.

هارون عزيزى الندوي

داعية بـ اكت�سف الإ�سالم 

FASTING 
PURIFICATION  OF 

THE HEART
Fasting (As-Siyam) generally means " to abstain from something 
" What is meant here is abstaining from food drink and from 
desires from dawn until sunset with the explicit intention of 
doing so ( for the sake of Allah )
Virtues of Fasting Messenger of Allah ( Phub ) said :  Allah said:  
" Every action of the son of Adam is for him, except fasting for 
that is solely for Me. I give the reward for it "     
The fasting is a Shield. If one is fasting he should not use foul 
language, raise his voice or behave foolishly. If someone reviles 
him or fights with him he should say, I am fasting, twice. If still 
he does not stop instigating him, he should walk away from 
there.
Allah Himself will reward you the fast Allah says: He leaves 
his food drink and desires for Me….  I will give the reward 
for it, and every good deed he will receive ten similar to it. 
Ramadhan  is a month of CARING AND SHARING. A month 
of GENEROSITY. It was in this month that our Prophet (Pbuh) 
was extremely generous. You should try to be at the peak of 
your generosity since it is month of multiple effects, every 
good deed is multiplied ten times in this month. Capitalize on 
this opportunity. Ramadhan is a month in which the Quran 
was revealed to our Prophet (Phub)
The Gates of Paradise are opened in this month and the gates 
of Hell are closed. In this month there is a night better than a 
thousand months called Lailatul Qadar ( The night of Power)                  
Any action therein, for example reciting the Quran  making 
remembrance of Allah and so on is better than acting for one 
thousand months, which do not contain the night of Qadr. 
It is preferred to seek this night during the last ten nights of 
Ramadhan as the Prophet (Pbuh) strove his best in seeking it 
during that time.
Supplication during the night of Qadr : whoever prays during 
the night of Qadr with faith and hoping for reward will have all 
of his previous sins forgiven.Say " Oh Allah You are pardoning 
and you love to pardon so pardan me. Suhoor : eating at suhoor 
Allah and the angels pray for those who get up for suhoor. This 
sunnah should be fulfilled by eating a small or quantity of food 
or even by just drinking a sip of water. This pre-dawn meal is 
blessed so do not neglect it even if you take a sip of water. 
A fasting person upon breaking his fast has a Supplication that 
will never be rejected said once Prophet (Phub) The ultimate 
supplications are refuge from hell fire and forgiveness from 
sins; To stay away from hellfire and to get into Junnah is all that 
you need to succeed. Fatima Maka
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Please answer the following questions according to the Qur'an and Sunnah:

1. How do Muslim fast in Ramadhan?

2. What are the Sunnah of  Iftar in Ramadhan?

3. What are the things that invalidates the fasting?

ت
ــا

ليـ
جلـا

ة ا
قــ

صاب
م�

Rules:

1. Send your entry to P.O Box 10901 manama.
2. Answers must be in English.

مسابقة اكتشف اإلسالم للجاليات
Discover Islam communitie s Competition
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مـ�صـــروع بـنــــاء 

تفا�صيل امل�صروع:

بناية من ثالثة طوابق وموقف �صيارات - تكلفة امل�صروع 350 األف دينار بحريني

- ال�صهم الأملا�صــــي 10.000 دينار بحريني

- ال�صهم الذهبــي 5000 دينار بحريني

- ال�صهم الف�صـــي 1000 دينار بحريني

- ال�صهم الربونزي 500 دينار بحريني

اجعــلـهـــــا �صدقـــــة لـــك

ولـمــــن تـحــــــب

قال ر�صول اهلل  : »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: 
�صدقة جارية وعلم ينتفع به اأو ولد �صالح يدعو له« رواه م�صلم 

اخلط ال�صاخن : 39441716 00973

مقر لفرع اكت�صف الإ�صالم بالرفاع
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كم رفع اهلل �سبحانه من �ساأن وقدر املوؤمنني يف كتابه فقرنهم بنبيه ور�سوله يف مواطن و�سهد لهم مبا يحبون يف اآيات ،وتولهم 

الُْمْؤِمُنونىَ } البقرة 285 �سهادة عظيمة من الباري عز قوله  ِه وىَ ِبهّ ا أُنِزلىَ ِإلىَْيِه ِمْن رىَ ُسوُل ِبمىَ نىَ الرىَهّ �سبحانه يف اأخر قال تعاىل {  آمىَ

ىَ  نيىَهّ ا تىَبىَ ُسولىَ ِمْن بىَْعِد مىَ اِقِق الرىَهّ ْن يُشىَ مىَ اأن املوؤمنني يوؤمنون مبا اأنزل اهلل كما يوؤمن ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ، وقال �سبحانه { وىَ

ِصرًيا} الن�ساء 115 يالها من تزكية من اهلل ! اتباع غري  ْت مىَ اءىَ سىَ ىَ وىَ نىَهّ هىَ ُنْصِلِ جىَ لىَهّ وىَ ا تىَوىَ ِ مىَ ِلهّ ِبيِل الُْمْؤِمِننيىَ ُنوىَ رْيىَ سىَ ِبْع غىَ تىَهّ يىَ ى وىَ ُ اْلُدىَ لىَ

ُكْم  لىَ مىَ ُ عىَ ى اللىَهّ ىَ ريىَ ُلوا فىَسىَ ُقِل اْعمىَ وىَ �سبيل املوؤمنني تعدل عند اهلل م�ساقة الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم  ، وقال �سبحانه { 

} التوبة 105  يالها من منقبة عظيمة - �سهادة املوؤمنني على العباد ك�سهادة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  الُْمْؤِمُنونىَ ُسوُلُ وىَ رىَ وىَ

وهو الذي اأكده عليه ال�سالة وال�سالم بقوله  » اأنتم �شهداء اهلل يف اأر�شه « رواه البخاري  وقال �سبحانه مبينًا اأنه نا�سر املوؤمنني فال 

ِبيل } �سورة الن�ساء 141  واأكد اأنه ح�سبهم كما اأنه نا�سر نبيه وهو  لىَ الُْمْؤِمِننيىَ سىَ اِفِرينىَ عىَ ُ لِْلكىَ لىَ اللىَهّ ْجعىَ لىَْن يىَ �سبيل لأحد عليهم{ وىَ

كىَ ِمنىَ الُْمْؤِمِننيىَ }الأنفال 64 اإىل غري ذلك من الأيات واأحاديث النبي �سلوات اهلل  عىَ بىَ ِن اتىَهّ مىَ ُ وىَ ْسُبكىَ اللهّ ِبُيهّ حىَ ىَا النىَهّ ا أىَُيهّ ح�سبه فقال { يىَ

و�سالمه عليه .. فمن هم هوؤلء املوؤمنون وهل كل من اآمن فخرج من دائرة الكفر قد حقق هذا الإميان و�شار من املوؤمنني  اأم 

اأن الإميان اأق�شام ودرجات يزيد وينق�ص ، له نواق�شه ونواق�شه ؟؟ �سنحاول يف هذه احللقات اأن نتطرق اإىل هذه امل�سائل مبا 

ينا�سب طرحها يف مثل هذه املجلة م�ستعينني باهلل �سائلينه التوفيق وال�سداد :

الإميان لغًة  : الت�سديق ، وا�سطالحًا : هو الت�سديق اجلازم امل�ستلزم لالإذعان والقبول بكل ما اأنزل اهلل يف كتابه وعلى ل�سان 

الإذعان  واإظهار   ، القلب  والقبول هو  الت�سديق  اأن مو�سع  اأي   ، والل�سان واجلوارح  بالقلب  ويكون  و�سلم  ر�سوله �سلى اهلل عليه 

والقبول بالل�سان  كما اأن الإميان يزيد وينق�ص بالقلب والل�سان وعمل اجلوارح كلها ، ويق�سم العلماء الإميان اإىل مطلق الإميان 

وهو )الذي اإذا مات عليه املرء خرج من الكفر وجنا به من اخللود يف النار ( والإميان املطلق وهو الذي يكون به �ساحبه من 

املوؤمنني الذين يدخلون باإذن اهلل يف عموم من ذكروا يف الآيات ال�سابقة ويرجى لهم النجاة من اأ�سل دخول النار لأن حقيقة الفوز 

لِكىَ  ذىَ ُه وىَ ِحىَ ْد رىَ ِئٍذ فىَقىَ ْومىَ ْنُه يىَ ْف عىَ ن ُيْصرىَ العظيم املبني لي�ص بالنجاة من اخللود يف النار واإمنا من اأ�سل دخولها ؛ قال تعاىل { مىَهّ

ْد فىَازىَ } اآل عمران 185  ةىَ فىَقىَ نىَهّ أُْدِخلىَ الْجىَ اِر وىَ ِن النىَهّ ْن ُزْحِزحىَ عىَ ْوُز الُْمِبنُي } الأنعام 16  وقال { فىَمىَ الْفىَ

فمن هم هوؤلء املوؤمنون وما هي �شفاتهم واأعمالهم ؟

ا  مىَ ِإنىَهّ  } فقال  املبني  الكتاب  اآي  من  عدد  يف  »اإمنا«  والق�سر  احل�سر  باأداة  املوؤمنني  هوؤلء  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ح�سر 

ُيِقيُمونىَ  ِينىَ  ُلونىَ 2  الىَهّ كىَهّ وىَ تىَ يىَ ِْم  ِبهّ رىَ لىَ  عىَ وىَ اًنا  ِإيمىَ ْتُْم  ادىَ زىَ آياُتُه  ْم  ْيِ لىَ عىَ ْت  ُتِليىَ ا  ِإذىَ وىَ ُقُلوُبُْم  ْت  ِجلىَ وىَ  ُ اللىَهّ ُذِكرىَ  ا  ِإذىَ ِينىَ  الىَهّ الُْمْؤِمُنونىَ 

 4-2 ِرمٌي }الأنفال  كىَ ِرْزٌق  وىَ ةٌ  ْغِفرىَ مىَ وىَ ِْم  ِبهّ رىَ ِعندىَ  اٌت  جىَ رىَ دىَ  
ْ
لىَهُّه ًا  قهّ حىَ الُْمْؤِمُنونىَ  ُهُ  أُْولىَ�ِئكىَ   )3( ُينِفُقونىَ  اُهْ  ْقنىَ زىَ رىَ ا  ِممىَهّ وىَ ةىَ  لىَ الصىَهّ
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ْأِذُنونىَكىَ  ىَْستىَ ِينىَ ي ىَ ىَ الهّ ْأِذُنوُه ِإنهّ ىَْستىَ ى ي تهّىَ ُبوا حىَ ْذهىَ اِمٍع لىَْم يىَ لىَ أىَْمٍر جىَ ُه عىَ عىَ اُنوا مىَ ا كىَ ِإذىَ ُسوِلِ وىَ رىَ ِ وىَ ىَ ُنوا ِباللهّ ِينىَ آمىَ ىَ ا الُْمْؤِمُنونىَ الهّ مىَ وقال{ِإنىَهّ

ُدوا  اهىَ جىَ وىَ ْرتىَاُبوا  يىَ لىَْم  ُثىَهّ  ُسوِلِ  رىَ وىَ  ِ ِباللىَهّ ُنوا  آمىَ ِينىَ  الىَهّ الُْمْؤِمُنونىَ  ا  مىَ وقال{ ِإنىَهّ النور62،   { ُسوِلِ   رىَ وىَ  ِ ىَ ِباللهّ ُيْؤِمُنونىَ  ِينىَ  ىَ الهّ أُولىَِئكىَ 

اِدُقونىَ } احلجرات 15 فح�سرية �سفة املوؤمنني فيمن ا�ستوفى ال�سفات التي ذكرتها  ِ أُْولىَِئكىَ ُهُ  الصىَهّ ِبيِل اللىَهّ  ِف سىَ
ْ

ِ
أىَنُفِسه  وىَ

ْ
ِ

الِه ِبأىَْموىَ

الآيات ال�سابقة تفيد نفي الت�سمية املطلقة بهذا ال�سم العظيم عمن مل ي�ستوفها اأي : اأن من مل يت�سف بجميع ال�سفات التي و�سف 

اهلل املوؤمنني بها فيما �سبق من الآيات الكرمية فاإنه ل ي�ستحق ا�سم الإميان املطلق واإن مل ينتِف عنه مطلق الإميان اأي: اأنه يكون 

عندئذ من عموم الذين اآمنوا فاليخلدون باإذن اهلل ورحمته يف النار ،ولكن ليكونون من املوؤمنني الذين زكاهم اهلل واأثنى عليهم 

مبا و�سفهم يف تلك الآيات اأي: لي�ص كل الذين امنوا فخرجوا من الكفر ، يت�سرفون بالدخول يف عموم م�سمى املوؤمنني املذكورين 

يف تلك الآيات ، وجند يف �سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ما يوؤكد هذا التفريق بني  مطلق الإميان والإميان املطلق فقد اأخرج 

َنا َجاِل�ٌص ِفيِهْم ، 
َ
َواأ  َعَلْيِه َو�َسلََّم َرْهًطا 

ُ َّ
لَّى اهلل ِ �سَ

َّ
ْعَطى َر�ُسوُل اهلل

َ
البخاري رحمه اهلل من حديث �سعد بن مالك مرفوعًا  َقاَل : » اأ

 َعَلْيِه َو�َسلََّم 
ُ َّ
لَّى اهلل ِ �سَ

َّ
ْعَجُبُهْم اإِيَلَّ ، َفُقْمُت اإِىَل َر�ُسوِل اهلل

َ
 َعَلْيِه َو�َسلََّم ِمْنُهْم َرُجاًل مَلْ ُيْعِطِه َوُهَو اأ

ُ َّ
لَّى اهلل ِ �سَ

َّ
َك َر�ُسوُل اهلل َقاَل : َفرَتَ

ْعَلُم ِفيِه ، َفُقْلُت 
َ
ْو ُم�ْسِلًما ؟ ، َقاَل : َف�َسَكتُّ َقِلياًل ، ُثمَّ َغَلَبِني َما اأ

َ
َراُه ُموؤِْمًنا ، َقاَل اأ

َ
ِ اإِينِّ َلأ

َّ
َف�َساَرْرُتُه ، َفُقْلُت : َما َلَك َعْن ُفاَلٍن ، َواهلل

ْعَلُم ِفيِه ، َفُقْلُت : َيا 
َ
ْو ُم�ْسِلًما ؟ ، َقاَل : َف�َسَكتُّ َقِلياًل ، ُثمَّ َغَلَبِني َما اأ

َ
َراُه ُموؤِْمًنا ، َقاَل اأ

َ
ِ اإِينِّ َلأ

َّ
ِ َما َلَك َعْن ُفاَلٍن ، َواهلل

َّ
: َيا َر�ُسوَل اهلل

َحبُّ اإِيَلَّ ِمْنُه َخ�ْسَيَة 
َ
ُه اأ ُجَل َوَغرْيُ ْعِطي الرَّ

ُ
ْو ُم�ْسِلًما َيْعِني ؟ ، َفَقاَل : اإِينِّ َلأ

َ
َراُه ُموؤِْمًنا َقاَل اأ

َ
ِ اإِينِّ َلأ

َّ
ِ َما َلَك َعْن ُفاَلٍن ، َواهلل

َّ
َر�ُسوَل اهلل

اِر َعَلى َوْجِهِه « فاأخربنا الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه ل تالزم بني كون املرء م�سلمًا وكونه موؤمنًا ، وقال عليه  ْن ُيَكبَّ يِف النَّ
َ
اأ

 ال�سالة وال�سالم »واهلل ل يوؤمن ، واهلل ل يوؤمن ، واهلل ل يوؤمن! قيل : من يا ر�سول اهلل ؟ قال : من ل ياأمن جاره بوائقه «متفق عليه

فنفى الإميان املطلق عمن ل ياأمن جاره بوائقه ، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم » ليوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من والده وولده 

والنا�ص اأجمعني « رواه البخاري  ، ول يخفى اأن الزجر والوعيد يف هذه الأحاديث بنفي الإميان عن اأ�سحابها ، اإمنا هو باإفادة تاأثيمهم 

وتعري�سهم للعقاب لنتفاء الإميان عنهم و يجزم العلماء - رحمهم اهلل - باأن الإميان املنفي هنا اإمنا هو الإميان املطلق ولي�ص مطلق 

الإميان » اأ�سل الإميان « فالذين توعدهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذه الأحاديث التي �سبقت توعدهم لعدم حتقيقهم هذا 

الإميان، وهو الذي ُيدعى النا�ص اإليه يف القراآن وال�سنة عندما ُيدعون اإىل الإميان فال ير�سى اهلل �سبحانه اأن ُيكتفى باأقل درجات 

الإميان واإن كانت منجية من اخللود يف النار ، ولكن الذي يريده �سبحانه من عباده هو الإميان الذي يرتقي به العبد يف مر�سات 

اهلل ورحمته ويكون به من اأ�سحاب الغرف يف جنته ، الإميان الذي يتزحزح به من دخول النار .

هذا و�سنتطرق باإذن اهلل تعاىل يف الأعداد املقبلة اإىل اأركان و�سعب هذا الإميان �سائاًل اهلل �سبحانه اأن يوفقني والقراء واأهلينا 

واأحباءنا وامل�سلمني اأجمعني لأن نكون من الذين يجعلهم اهلل ويتوفاهم مع املوؤمنني واحلمد هلل رب العاملني .
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